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 :وبعد .. هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني د احلم

ّشعر الصعاليك يف محاسة أيب متام من منظور رشاحها دراسة نقدية« فهذه الرسالة بعنوان  ُ « 
ّوقد بينـت املقدمـة .  ّجاءت يف فصلني تسبقهام مقدمة ومتهيد وتلحقهام خامتة وملحق وفهارس 

واألسباب التي حدت يب الختيـاره والدراسـات الـسابقة لـه وخطـة البحـث موضوع البحث 
 .ومنهجه 

ًويف التمهيد تناولت معنى الصعلكة ونشأهتا وأهم مصادر احلامسـة املتمثلـة أوال يف كتـب 
ًاالختيارات ، وثانيا يف دواوين الشعراء ، وثالثا يف مصادر أخرى وتأيت بعد ذلك محاسة أيب متـام  ً

 .تياره وتسميته هلا مقارنة بينها وبني االختيارات السابقة موضحة سبب اخ
 :والفصل األول حيتوي عىل أربعة مباحث يتمثل املبحث األول يف معايري أيب متام يف اختياره 

الغريـب ، التكـرار ، :  املعيار اللغوي ويتمثل يف ثالثة معايري عرفت عن أيب متام وهي :ًأوال 
 . عىل شعر الصعاليك يف اختياره والبديع مطبقة هذه املعايري

 املعيار املضموين ويتمثل يف ذكر بعض املضامني التي تناوهلا أبو متـام يف محاسـته مـن :ًثانيا 
ًخالل شعر الصعاليك حيث جاء شعرهم يف ستة أبواب يف حني جاء الديوان مقسام عـىل عـرشة  ّ

 .أبواب 
 .ر يف شعر الصعاليك وقضايا االختيا: واملبحث الثاين 

 .يف اخلصائص الفنية لشعر الصعاليك : واملبحث الثالث 
 .شعر الصعاليك بني محاستي أيب متام الصغرى والكربى : واملبحث الرابع 

ًأما الفصل الثاين فيتمثل يف دراسة لبعض رشوحات احلامسة وجاء هذا الفصل مقسام عـىل  ّ
 :ثالثة مباحث 

 .املة حلامسة أيب متام تناولت فيه بعض الرشوح الك: املبحث األول 
 .تناولت فيه بعض الرشوح اجلزئية : واملبحث الثاين 

 .مصادر هذه الرشوح : واملبحث الثالث 
وفيـه رشح  » رشح شعر الصعاليك يف ديـوان احلامسـة« ًوقبل اخلتام عملت ملحقا عنوانه 
 .موجز للشعر من خالل رشوح احلامسة 

 . جاء يف البحث وتبني أهم النتائج ويف اخلتام أهنيت بحثي بخامتة تلخص ما
 

 املرشف فضيلة األستاذ الدكتور          الطالبة    
 حسن حممد باجودة                            أحالم عبد العايل الصاعدي
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Abstract   
:The title of the study 

"The Poetry of Paupers(Saa'leek ) in Abu Tammam's Hamasah) in the 
Point of its Explainers 'View."       (Critical study) 

The study consists of: preface, introduction, two chapters, conclusion and 
index in the introduction, the researcher introduces the topic of the study and 
the causes of its subject and the previous theories and studies and the 
methodology of the research. 

In the introduction, the researcher explains the term "paupertism" and its 
early stages, the sources of enthusiasm first in' Choices" books, second, in 
divans, third, in other sources. After that in Abu Tammam' Hamasah 
explaining the reasons of the name and making a comparison between it and 
the other Choices. 

The first chapter consists of four themes; the first subject contains the 
procedures of his choice. 

First, the linguistic criterion: it consists of three criterions, known about 
Abu Tammam, which are; repetition, foreign and figure of speech. Applying 
these criterions on the "paupers' poetry" in his "Choice". 

Second, the implied criterion: mentioning some amplifications that Abu 
Tammad had in his  book" Hamasa" according to the Paupers poetry, as it was 
six chapters while the divan was ten chapters . 

The second research: on the poetry of Paupers and the issues of 
Choice. 

The third research: the techniques and functions in the poetry of 
Paupers. 

The fourth research: the poetry of Paupers between the minor 
Hamasah and the junior Hamasah. 

The second chapter is a study for some explanatory of the 
Hamasah , the chapter is divided into  three researches: 

The first research is a fully explanation of ' Hamasah" 

The second research is a sub explanation. 

The third research is the sources of these explanations. 

Before ending, I make a subtitle "explaining the poetry of Paupers 
in Hamasah divan" concluding brief explanation of poetry according to 
Hamasah. 

To conclude, I ended my research with a conclusion summarize 
what is in the search and the findings. 
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  ًاحلمد هللا الكريم املنان، الرحيم الـرمحن، ذي اجلـود والعطـاء، أمحـده محـدا 
  يليق بجالله وعظيم سـلطانه، امـتن علينـا بـاإليامن وهـدانا لإلسـالم، وأشـهد 

ًدا عبـده ورسـوله أكـرم الكرمـاء، أن ال إله إال اهللا عظيم الشأن، وأشهد أن حمم
م وعىل آله وأصحابه أهل اجلود والعطاء ّ وصىل اهللا عليه وسلأسخى األسخياء،و

 .وبعد 
ولكـن هيمنتهـا ظهـرت ، قد سادت الثقافة الواسعة يف العـصور الـسالفة ف

وبرزت يف العرص العبايس هذا العرص الذي أثرى املكتبة العربية بكثرة املصنفات 
وتنوعها التي تعد ّ من أمهات الكتب والتي متثل الفكـر العـريب يف ذلـك العـرص 

فامتزج تأليف الكتـب بـنظم . الذي سبق عليه قول الشعر ، قته يف التأليفوطري
 .الشعر عند كثري من العلامء األدباء الشعراء

ًوقد حدا بنا هذا إىل أن نقف وقفة مرشفة تكـشف لنـا طريـق هـذا اإلبـداع  ً
سواء يف نظم الشعر وتأليف الكتـب وانتخـاب ، الذي امتازت به العقلية العربية

، ن مـن درر ثمينـة وكنـوز ذهبيـة وقد جتىل ذلك فيام صـنعه الـسابقوأهبى احللل
ختتلف بـاختالف صـاحبها ونظرتـه لرتاثـه القـديم ، ها يف دواوين خمتلفةوففصن

ًكـل ذلـك نـراه حيـا يف ديـوان . فيستلهمونه ويـستنبطون مافيـه، الذي بني يديه
وكلام ، ًال وحريةهذا الديوان الذي كلام نظرت إليه ازددت سؤا. احلامسة أليب متام

أمعنت يف القراءة املتذوقة له نعمت بأفيائه املختلفة فهـو ديـوان لـه العديـد مـن 
ومن فنون القـول أجـوده ، ني من أطيب النظم أحسنهجي، متنوع املعاين ، املرامي 
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 .كأنك يف حديقة غناء، جتول فيه بكل األرجاء، وأمتعه
ت مثلت ذوقه وذوق العـرص فإذا انتخب أبو متام من الشعر القديم مقطوعا

ًالذي عاش فيه فجدير بنا أن ننتخب من هذا الـديوان الثـري موضـوعا يفـيض 
وصـورت أصـداء مآسـيها يف ، ّوذاقـت الظلـم املـر، ًروحا عانت يف كل عـرص 

وحـادت بـه عـن روح ، لقد كان هلا تفكري مميـز مـال هبـا عـن الطريـق. شعرها 
هـذا الفكـر الـذي يـدعو إىل ردع . ته املجتمع الذي متردت عليه لقوانينه وسـلط

الظلم ونزع قناع السلطة وهو إن مل حيقق مبتغاه من املجتمع فإنه حقق لـه التميـز 
 .يف احلياة 

ًوملا كانت احلامسة هي املصدر القديم الثرى هبذه الطائفة والتى امتازت أيضا 
ُبكثرة رشوحها مع اختالف طرق رشوحها فقد جـاء هـذا املوضـوع الـذي هـو 

يف دراسة نقديـة  ) شعر الصعاليك يف محاسة أيب متام من منظور رشاحها( بعنوان 
وأن ال تغفل عـن املؤلـف  ، جادة حريصة عىل أن ال تقترص عىل جانب دون آخر 

 .وشارحه ومضمونه 
 :ومما شجعني عىل كتابة هذا املوضوع أمور عديدة ومنها 

سته يدل عىل املكانة الـشعرية   إن اختيار أيب متام لتلك النصوص يف محاً:أوال
  .» إن أبا متام يف اختياره أشعر منه يف شعره «ًلذلك الشعر وقديام قيل 

 إن ديوان احلامسة يعد من أهم كتب االختيارات الشعرية ، وقد حظي : ًثانيا
باهتامم كبري من القدامى واملحـدثني ؛ ممـا يـدل عـىل متيـزه بـني كتـب االختيـار 
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 .الشعري كثرة رشوحه
 إن شعر الصعاليك حظي باهتامم كبري من قبل الدارسني إال أننـا ال نجـد :ً ثالثا

، واخرتت محاسـة أيب متـام ورشوحهـا.  دراسة تعرض لتلقي القدماء هلذا الشعر
ومـن ،  هلذه الدراسة ألن احلامسة تعد من أهم كتب االختيـار الـشعري القـديم

 .رشوح القديمة رشوحها رشح املرزوقي الذي يعد  من أهم كتب ال
 

 
ة وخمتلفة حـوت مـضمون ُفلقد درست محاسة أيب متام دراسات كثرية متنوع

حيث إن كثرة مقطوعاهتم تلفت . ت عن إبراز الطائفة الصعلوكيةلفاحلامسة  وغ
فجاء هذا البحث مربزا لتلك الطائفة قدر ، النظر بأن ختصص هلم دراسة مستقلة

وكذلك درس الشعراء الصعاليك يف دراسات خاصة وضـحت أبـرز . ستطاعامل
ّولكن هذه الدراسة جاءت يف تلقي هـذا الـشعر ، خصائصهم وكل ما يتعلق هبم

من املختارات الشعرية قبل احلامسة ومن ديوان احلامسة لكـون هـذه املختـارات 
 الـسابقة ومـن أهـم الدراسـات. وهذا الديوان من املصادر األولية هلـذا الـشعر

 : لديوان احلامسة غري الرشوح وشعر الصعاليك  
محاسة أيب متام ورشوحها للدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن حيث  -١

جاءت هذه الدراسة عامة للحامسة ورشوحها وهبا إشـارات بـسيطة 
  لـبعض شــعراء الـصعاليك ولكــن هــذه اإلشـارات ليــست غرضــا 

 .ًأساسا
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تاذ عيل النجدي ناصف دراسة مبـسطة دراسة يف محاسة أيب متام لألس -٢
 . لبعض نصوص احلامسة 

  .للدكتور عبد احلليم حفني،منهجه وخصائصه شعر الصعاليك  -٣

  .للدكتور يوسف خليف، الشعراء الصعاليك يف العرص اجلاهيل -٤

  .جعفر نور الدينحسني للدكتور موسوعة الشعراء الصعاليك  -٥
و املنهج التكاميل بكل مناحيـه أما املنهج الذي رست عليه يف هذا البحث فه

حيث جاءت هذه الدراسة يف تسليط الضوء عىل هذا الشعر يف املصدر األسـاس 
بانتخاب مقطوعاهتم وقصائدهم ورشحها مـن خـالل رشوح احلامسـة وترمجـة 

 بعـض ً جـزءا مـنوأكملـت. لشعرائها مرتبة هلم بحـسب تـرتيبهم يف الـديوان
اعتمـدت فقد والذين مل أجد هلم دواوين مقطوعاهتم من دواوينهم التى وجدهتا 

ديوان احلامسة هو األصل لكونه من املصادر األولية هلـم وجعلـت هـذا العمـل 
 :وأما العمل يف البحث فجاء عىل النّحو التايل . ملحقا بالرسالة

 الكشف عن منهج أيب متام يف ديوانه ومنهج الرشاح الذين تنـاولتهم  -١
كوهنا هي التي تـوفرت لـدي يف ل-بالدراسة وهي سبعة رشوح فقط 

 وجاءت هذه الرشوح متفقة يف املادة إال أهنا خمتلفـة يف -أثناء البحث
ّالتناول فمن الرشاح من تناوهلا بالرشح الكيل املشتمل عـىل جوانـب  ّ

ولكن يطغى جانب عىل آخر ومنهم من تناوهلا برشح جزئـي ، خمتلفة 
أسامء الشعراء كابن جني يف منتخبا أبياتا معينة أو متجها إلبراز معاين 

 .كتابه املبهج 



 
 

 
٧ 

الكشف عن مـضمون احلامسـة مـن معـان جليـة مـن خـالل شـعر  -٢
 .الصعاليك موضحة أبرز القضايا النقدية التي المست أبا متام

ووضحت أهم اجلوانب املختلفة ، ّعرفت بكل شارح تناولت رشحه -٣
 .ّوطريقة الرشح مع االستشهاد، يف الرشح

نيــة واألحاديــث النبويــة واألبيــات الــشعرية عــزوت اآليــات القرآ -٤
واألمثال العربية يف الرشوح اخلارجة عن أبيات احلامسة إىل مصادرها 

 .األصلية 

فيام خيص املصادر واملراجع دونت كل املعلومات أول مرة يذكر فيهـا  -٥
 ورقـم اجلـزء  ومؤلفهاملصدر أو املرجع ومن ثم أكتفي بذكر الكتاب

 .والصفحة 

خلصت فيها ما جاء يف البحث مـع ذكـر أهـم النتـائج وضعت خامتة  -٦
 .املتوصل إليها

ًويف اخلتام وضعت فهرسا موضوعيا يعني القارئ  عـىل الوصـول إىل  -٧ ً
 . مراده بيرس وسهولة

 وذلـك  وخامتـةهذا وقد قسمت البحث إيل مقدمة ومتهيد وفصلني وملحق
 :وفق اخلطة اآلتية 

  ،والدراسات السابقة،  اختيارهوأسباب، املقدمة وضمنتها موضوع البحث 
 .وخطة الدراسة ، واملنهج املتبع 
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 :والتمهيد وقد تناولت فيه عدة نقاط 
فتناولــت احلــديث عــن املعنــى اللغــوي :  معنــى الــصعلكة ونــشأهتا ً:أوال

ًللصعلكة وأهم أسباب نشأهتا مبينة الشعراء الصعاليك يف ديوان احلامسة ومرتبة  ًّ ّ ّ
 . عىل حسب عصورهمهلم 

 أهم مصادر ديوان احلامسة وتناولت فيه شعر الصعاليك يف املختارات :ًثانيا
وذلـك ، الشعرية قبل أيب متام املتمثلة يف املفضليات واألصمعيات ومجهرة أشـعار العـرب

 . عن طريق إحصاء الشعر املوجود يف خمتاراهتم وبيان رشح الشعر املوجود
ً حتدثت حديثا موجزا عن محاسة :ًثالثا  ًمبينة سبب اختياره وتسميته ، أيب متامً
 .منتهية بعقد مقارنة بينه وبني املختارات السابقة ، باحلامسة

ًثم يأيت الفصل األول مقسام عىل أربعة مباحث ّ : 
ّأوهلـا املعيـار عن معايري أيب متـام يف اختيـاره و وتناولت فيه :املبحث األول 

وطبقتها عىل شعر ، ت عن أيب متاماللغوي مبينة أهم اخلصائص اللغوية التي عرف
 . الصعاليك يف محاسته ومدى التزام أيب متام هبذا املعيار

ومن ثم املعيار املضموين الذي يكشف عن مضمون احلامسة التي رتبهـا أبـو 
 . حماولة إبراز املعاين التي جتلت واضحة يف كل باب، متام عىل حسب املعاين
وفيه حاولـت . الصعاليك وقضايا االختيارً جاء ممثال لشعر :واملبحث الثاين 
ه مـن خـالل مقدمـة املرزوقـي ز القضايا التي ملسناها يف ديوانجاهدة أن أبني أبر

 .ومدى العالقة بني مقدمة املرزوقي وديوان احلامسة وأيب متام
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حتدثت فيه عن اخلصائص الفنيـة التـي امتـاز هبـا الـشعر  :واملبحث الثالث 
 :اخلصائص الفنية لشعر الصعاليك واملتمثلة يف  وفيه تناولت . الصعلوكي
 املقطعات الشعرية  -١

 الوحدة املوضوعية  -٢

 القصصية -٣

 الواقعية  -٤

ّالتخل -٥  ص من املقدمات الطللية ّ

 التحلل من الشخصية القبلية -٦

 الرسعة الفنية -٧

 املوسيقى الشعرية  -٨
يتعلق بالشعر يف محاستي أيب متـام الـصغرى والكـربى ملـا  :واملبحث الرابع 

، جدت من عالقة بينهام سواء يف طريقته يف االختيار للشعراء أو للشعر املختـارو
 .فأحصيت عدد املقطوعات الشعرية وترمجت للشعراء 
ولكثـرة هـذه الـرشوح . أما الفصل الثاين فخصصته لـرشوح هـذا الـديوان

وتشعبها وفقدان بعضها ووجود بعضها خصصت هذا الفصل لبعض الـرشوح 
ًوجـاء هـذا الفـصل مقـسام عـىل ثالثـة . د  البحث واجلمعالتي وجدت لدى بع ّ

 .مباحث 
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 ، املرزوقـي لكاملة املتمثلة يف رشح تناولت فيه بعض الرشوح ا:املبحث األول 
وحتـدثت عـن ، الرشح  املنسوب أليب العالء املعريو، وزيد الفاريس، والتربيزي
تمثلـة يف اجلانـب ّمرتمجة لصاحبه مبينة طريقة رشحه وأهم املظاهر امل، كل رشح

  .اللغوي والنحوي واألديب والبالغي والنقدي وغريها
معـاين أبيـات املتمثلة يف ، خصصته لبعض الرشوح اجلزئية :واملبحث الثاين 

وحتدثت فيه عن كل . واملبهج البن جنى، وكتاب احلامسة البن فارس، احلامسة للنمري
 .م الظواهر إن وجدت وموضحة أه، رشح مرتمجة لصاحبه ومبينة طريقة رشحه

خصصته ملصادر هذه الرشوح واعتمدت فيه عىل ما ملست : واملبحث الثالث 
 .من رجوع الشارح ملصادر عدة ووضحتها

 .ويف اخلامتة خلصت ما جاء يف البحث مبينة أهم النتائج التي توصلت إليها 
  : ًوأخريا

رضـية مـع فإنني مل أدخر وسعا و جهدا يف إخراج هذا البحـث بالـصورة امل
ألن عمـل البـرش دائـام حمفـوف باخلطـأ ، علمي بأنني مل أوف هذا البحث حقـه 

َّ إين قد رأيت أنه ال يكتب إنـسان كتابـا يف « :والتقصري كام قال العامد األصفهاين 
ِيومه إال قال يف غده  َولو زيد كـذا لكـان يستحـسن،  هذا لكان أحسن َِّريُ لو غ:َ ِ ،

ِّولو قد َولو ترك هذا لكـان أمجـل، ضلَم هذا لكان أفُ ِ ، وهـذا مـن أعظـم العـرب، ُ
 هـ.ا » ودليل عىل استيالء النقص عىل مجلة البرش

 .فاهللا أسال أن جيرب الكرس ويعظم األجر



 
 

 
١١ 

ًوإين أمحد اهللا تعايل وأشكره عىل نعمه وآالئه أوال وأخرا وظاهرا وباطنا محدا  ً
عىل أن أعـانني عـىل إنجـاز كام أشكره ، ممدودا غري جمذوذ، موصوال غري مقطوع

وسهل يل االلتحاق بقسم اللغة العربية ، َّويرس يل سلوك طريق العلم، هذا العمل
حيث تتلمذت عـىل عـدد مـن أهلـه ،الذي هنلت من علومه وأفدت من مكنونه

 . ّالذين انتفعت بعلمهم، األفاضل
 أسجل بمداد العرفان جزيل الـشكر واالمتنـان لوالـديت، وعرفانا باجلميل 

 .وحسن تربيتها وفضلها ، الكريمة التي طوقت عنقي بحناهنا 
كام أسأل اهللا تعاىل بمنه وكرمـه . سائلة املوىل تبارك وتعاىل هلا سعادة الدارين

أن ينور ، واللطف واإلقبال ، كثري املن واإلفضال ، هو الوهاب و، وواسع فضله
إنه ويل ذلـك ،  جنته ويسكنه فسيح، ويتغمده بواسع رمحته ، عىل والدي رضحيه 

 .والقادر عليه 
ــدكتور  ــضيلة شــيخي األســتاذ ال ــشكري وعظــيم تقــديري ف   :وأخــص ب

 حسن حممد باجودة / د. أ
، وكان يل رشف التتلمذ عىل يـده ، الذي تفضل باإلرشاف عىل هذه الرسالة 

وأوالين من عنايته الكثري رغم ، فلقد حظيت بنصحه وإرشاده وتوجيهاته القيمة 
،  يف إنجـاز هـذا البحـث -بعد اهللا عـز وجـل–مما كان له أكرب األثر  ، هتليامسؤ

  فأفدت من علمه وفضله وسديد توجيهاتـه مـاال اسـتطيع أن أكافئـه عليـه بيـد 
وأساله ، فاهللا أسال أن جيزيه عني خري ما جزى به شيخا عن تلميذه ، وال بلسان 



 
 

 
١٢ 

 .لمه وعمله زل له األجر واملثوبة وأن يبارك له يف وقته وعأن جي
وأمتثل قول العالمة ابن القيم يف شيخه عنـدما عجـز أن جيزيـه إال بالـدعاء 

 : قائال
  من جنة املـأوى مـع الرضـوان  فــاهللا جيزيــه الــذي هــو أهلــه

كام أشكر جامعة أم القرى والقائمني عىل كلية اللغة العربية ورئـيس قـسمها 
 .عىل ما يبذلونه للعلم وأهله 

كر اجلزيل من قـدم يل هـذا املوضـوع وسـاعدين يف خطتـه خص بالشأوكام 
عبد اهللا الزهـراين /د .أ: عبد اهللا العضيبي وسعادة املرشد / د.أ: سعادة الدكتور

 وجزامهـا اهللا خـري اجلـزاء وبـارك يف علمهـام، فلهام مني كـل الـشكر والتقـدير 
  .وعملهام

قدم يل يد العون وأقدم جزيل شكري ووافر امتناين ممزوجا بدعوايت لكل من 
وبنـات خـايل وصـديقايت .  وأخـوايتينخواإمن قريب ومن بعيد وأخص منهم 

 .فلهم مني كل الشكر 
 لصاحبي الفـضيلة األسـتاذين املناقـشني ويف اخلتام أوجه شكري وتقديري

التي أضـعها بـني ، الفاضلني عىل تفضلهام وتكرمهام بقبول مناقشة هذه الرسالة 
 عـىل يشء مـن اونقد بناء فإن كنت فيه،  كل توجيه صادق  يفيدهيام طامعة منهام

                                                        
 )١/٣٦١(القصيدة النونية )  ١(



 
 

 
١٣ 

فـاهللا . وأن كنت قرصت فالتقصري مـن طبيعـة البـرش، التوفيق فمن اهللا وفضله 
   ة وأن يـوفقهام يف الـدنيا واآلخـرةأسأل أن يبارك فيهام وجيزل هلام األجـر واملثوبـ

وأن يغفـر ، م وأن جيعله خالصا لوجهه الكري، وأن جيعل عميل هذا مقبوال عنده 
يل خطئي وتقصريي فيه وأن يوفقني ملا حيبه ويرضاه ال اله إال هو عليـه توكلـت 

 .وهو حسبي ونعم الوكيل 
واحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينـا حممـد وعـىل آلـه 

 .ّواحلمد هللاّ رب العاملني. وصحبه أمجعني 
 



 
 

 
١٤ 

 
 :معنى الصعلكة ونشأهتا  -أ 
 ومـن  ؟هو احلديث عن معنى الصعلكة ، وما هـي احلديث ةأول ما يعنينا يف فاحتعل ل

 .ىل ظهور هذه الطائفة من الشعراء  والظروف التي أدت إ؟هم أبرز شعرائها 
    فإذا نحن وقفنا عىل املعنى اللغوي للصعلوك نجد أن الصعلوك يف لـسان 

وال اعـتامد ، وقـد : ألزهـري الفقـري الـذي ال مـال لـه ، زاد ا«   : هـوالعرب
 .  تصعلك الرجل إذا كان كذلك

 :قال حاتم الطائي 
ــا زمانــا بالتــصعلك والغنــى ِغنينَ ِ ُِ ْ َ َّ ً َ َ  

 
ُبكأســيهام الــدهر، ُ فكــال ســقاناه   َْ َ  

ــة  ــىل ذي قراب ــا ع ــا بغي ــام زادن ِف ً ْ َ  
 

ُوال أزرى بأحـسابنا الفقـر، ِغنانا   َْ َ ْ َ ْ َ  
 .عشنا زمانا : أي 

ًالذي كأنام حدرجت أعاله حدرجـة ، :  املصعلك من األسنمة :وقال شمر  َ ْ ََ ْ
رفعته عىل تلـك الدملكـة ، : أي ، كأنام صعلكت أسفله بيدك ، ثم مطلته صعدا 

 . وتلك االستدارة 

                                                        
 وكتاب  م ،٢٠٠٠ دار صادر ، بريوت ، الطبعة األوىل  ،)صعلك (مادة ، البن منظور لسان العرب ) ١(

دار ، الطبعـة الرابعـة   ،٢١للـدكتور يوسـف خليـف ص، يف العـرص اجلـاهيلالشعراء الصعاليك 
  .املعارف



 
 

 
١٥ 

 :اد يصف خيال ؤوقال األصمعي يف قول أيب د
  رقد تصعلكن يف الربيع وقـد قـــ

 
ــدام  ــرائض األق ــد الف ـــرع جل ُـ َِ َ َ  

موضـوع قـدم : دققن ، وطـار عفاؤهـا عنهـا ، والفريـضة : علكن قال تص 
 .الفارس 

تصعلكت اإلبل إذا دقت قوائمها من السمن ، وصعلكها البقل : وقال شمر 
 .»  الفقر: والتصعلك 

 بــن الــورد  يــسمى عــروة ةوكــان عــرو   .ذؤباهنــا: وصـعاليك العــرب 
 . يرزقهم مما يغنم و، ألنه  كان جيمع  الفقراء يف حظرية ؛ الصعاليك 

  وهذه املعاين اللغوية ملعنـى الـصعلكة  التـي تـرد يف كتـب اللغـة اسـتخرج 
الـضمور « هـذا املعنـى هـو و، منها الدكتور يوسف خليف معنى مشرتكا عنده 

الفقـر الـذي جيـرد « :   اللغـوي عنـده هـي املفهـوموالـصعلكة يف  » دواالنجرا
الـذين ، ولئـك  األغنيـاء املرتفـني أبني اإلنسان من ماله ، ويظهره ضامرا هزيال 

  .وسمنهم، مهم املال ختأ
                                                        

  ، ذؤبان العرب لـصوصهم«ذؤبان العرب هم صعاليكها الذين يتلصصون ،ويف القاموس املحيط )  ١(
 ، مؤسـسة ١٠٨/ ١القـاموس املحـيط ، ملحمـد يعقـوب الفريوزآبـادي ج: ينظر .  »وصعاليكهم 

 »وشـطارهم ، مـن صـعاليكهم :  هم من ذؤبـان العـرب «ويف أساس البالغة  . الرسالة ، بريوت 
دار   القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمـر اخلـوارزمي الزخمـرشي ،يبألأساس البالغة ،  :ينظر
 .    م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ -بريوت-لبنان  ، الفكر

  . ٢٣-٢٢ ص ، للدكتور يوسف خليفالشعراء الصعاليك يف العرص اجلاهيل)  ٢(



 
 

 
١٦ 

ن صاحب اللسان تقدم عن املعنى اللغوي أويرى الدكتور عبد احلليم حنفي 
 »  وزاد األزهـري  وال اعـتامد«:  للصعلكة خطوة نحو املعنى العريف هلا بقولـه

 الصعلكة باملعنى املعروف  يعرب عن معنى دقيق يف مفهوم »  وال اعتامد«ن قوله إف
ن ما يميز الـصعاليك عـن إهلا ، وإذا كان الفقر من أهم الدوافع إىل الصعلكة ، ف

أو أن جيعلـوا مـن ، غريهم من الفقراء أهنم رفضوا أن يعيشوا عالة عـىل غـريهم 
  .حد من الناس عامدا هلم ، يف حني رىض بعض الفقـراء ألنفـسهم عـيش الـذل أ

 :عنى بقول بكر بن النطاح ويستشهد عىل هذا امل
  ومــن يفتقــر منــا يعــش بحــسامه

 
   ومن يفتقـر مـن سـائر النـاس يـسأل 

من حيـث اسـتعامهلا ، ويوضح الدكتور يوسف خليف معنى آخر للصعلكة  
األديب عند شعراء الصعاليك غري معنى الفقر الذي اختذه علامء اللغـة مـن بيـت 

، دد املفهـوم الـصحيح للـصعلكة   فأبيات الصعاليك هي التي حت،حاتم الطائي 
ويكـون جليـا واضـحا يف شـعر ، ويرى أن الصعلكة هلا معان أخرى غري الفقـر 

  ، عىل إبلـهأغارويستشهد عىل ذلك بأبيات لعمر بن براقة اهلمذاين  حينام . شعرائها 
 فيستاق كـل  ،وخيله رجل من مراد ، فيذهب هبا ، فيأيت عمرو فيغري عىل املرادي

 : ويقول يشء له ، 

                                                        
 اهليئـة املـرصية العامـة ١٨ص ،للدكتور عبـد احللـيم حفنـي ، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه ) ١(

  .١٩٨٧ ، للكتاب



 
 

 
١٧ 

  ةَفـْ لتلْضَّرَعـَال ت:  سـليمى ُتقول
 

   ُوليلك عن ليـل الـصعاليك نـائم 
   مالـهُّلُ جـْ الليـل مـنُوكيف ينام 

 
  ُ صـارمُبـيضَ كلون امللـح أٌحسام 

  ن الــصعاليك نــومهمَ تعلمــي أْملَأ 
 

ـــل  ـــام اخلـــيلٌقلي ـــساملُّ إذا ن    ُ امل
الـذين  ، املعـدمني من الواضح أن الصعاليك هنا ليس هـم الفقـراء : ويقول 

يقنعون  بفقرهم ، أو يستجدون الناس ما يسدون به رمقهم ،  وإنـام هـم أولئـك 
  ، والـسلب، املغريون أثناء الليل الذين يسهرون ليـاليهم يف النهـب ،املشاغبون 

.  واهلـدوء ،والراحـة ، واإلغارة بينام ينعم اخلليـون  املرتفـون املـساملون بـالنوم 
جت من الدائرة اللغوية ، دائرة الفقر ، إىل دائرة أخرى أوسع فالكلمة إذن قد خر

  .والسلب، واإلغارة للنهب ، هي دائرة الغزو ، منها 
هذه الصعلكة ظاهرة اجتامعية ظهرت منذ العرص اجلاهيل إثـر ظـواهر إذن ف
بـسط قد و، واجتامعية كانت سببا يف بروز هؤالء الشعراء الصعاليك ، اقتصادية 
 :عبد احلليم حنفي فيها القول ويمكن أن نلخصها فيام ييل الدكتور 

 : ومن أهم أسباب نشأهتا 
  

 ظهور زعامات غري متزنة -٢عدم وجود دولة جامعة               -١
 طبيعة األرض واحلياة -٤ عدم التوازن بني الفقر والغني     -٣

                                                        
 ٢٥-٢٤ص ،للدكتور يوسف خليف ،الشعراء الصعاليك يف العرص اجلاهيل : ينظر )  ١(



 
 

 
١٨ 

 ة والوراثة واالستعداد والشذوذ كالعوامل الفردي. 

 ورد  ذكرهم يف احلامسة وتقترص هذه  الدراسة عىل الشعراء الصعاليك الذين
  .ً شاعرا٢٠ لـ  وقصيدة واحدة مقطوعة٣٥ احلامسة حيث ضمت 

 :  وهؤالء الشعراء الصعاليك حسب ديوان احلامسة هم
 :العرص اجلاهيل  •

   ،  ، عــــــــــــروة بــــــــــــن الــــــــــــوردًتــــــــــــأبط رشا
                                                        

 ٨٤ إىل ٣٩ص،للدكتور عبد احلليم حفني ،شعر الصعاليك منهجه وخصائصه : ينظر )  ١(
بـن  بن متيم بن سعد بن فهـم بـن عمـرو هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب)  ٢(

أيـن هـوا ؟ :وقيل ألمه، وسمي تأبط رشا ألنه تأبط سيفا وخرج ، قيس بن عيالن بن مرض بن نزار 
وكـان أحـد لـصوص العـرب ، تأبط رشا وخرج وهذا أشهر ما قيـل يف سـبب تلقيبـه بـه : فقالت 

  ،الـذين يعـدون عـىل أرجلهـم، وكانوا ثالثتهم من العدائني ،قرينا للشنفري وعمرو بن براق ،املغريين 
وعبـد الـسالم ، حتقيـق امحـد شـاكر ،للمفضل الضبي ،املفضليات .(كانوا أعدى العدائني العرب 

: لرتمجتـه أيـضا يف وينظـر ، القـاهرة ، كورنيش النيـل ١١١٩دار املعارف ، الطبعة السادسة ،هارون
 وخزانـة  لبنـان ، عبـد الـستار أمحـد فـراج ،– دار الثقافة بـريوت ،٢١/١٤٤جأليب فرج األصفهاين غاين األ

 ، وموسـوعة ٣٠١/ ١ ، والشعر والشعراء البـن قتيبـة ج١/٦٦األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ج
   .٢/٤٥الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج

ن زيد بن عبد اهللا بن ناشب بن هرم بن لديم بن عوذ بن غالب بـن قطيعـة بـن هو عروة بن الورد ب)  ٣(
وفـارس ،شاعر من شـعراء اجلاهليـة ،عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيالن

) عروة الصعاليك(وكان يدعى ،وصعلوك من صعاليكها املعدودين املقدمني األجواد ، من فرساهنا
 األصـمعيات.  إذا اخفقوا يف غزواهتم ومل يكن هلـم معـاش والمغـزى جلمعه إياهم وقيامه بأمرهم

 حتقيق ورشح أمحد حممد شـاكر وعبـد الـسالم هـارون ،  ،٣٥ صأليب سعيد عبد امللك األصمعي
 ، والشعر والشعراء البـن ٣/٨٠جأليب فرج األصفهاين األغاين :  وينظر لرتمجته يف . الطبعة الثالثة 

   .٢/٦٦٥قتيبة ج



 
 

 
١٩ 

  ، مالــــــــك بــــــــن حــــــــريم اهلمــــــــداين ، ىالــــــــشنفر

                                                        
لفت الراويات حول نسبه فقيل إنه ثابت بن األوس األزدي ولقب بالشنفرى لعظم شفتيه وقـد اخت )١(

وهـو أحـد ،سبت بنو سالمان الشنفرى وهو غالم فجعله الذي سباه يف هبمة يرعاهـا مـع ابنـة لـه 
، وقيل إن الشنفرى من األوس بن حجر بن عـبالن.ّصعاليك العرب وعدائيها وهذه رواية األغاين 

 غالم صغري فلم يزل فيهم حتى أرست بنو سالمان بن مفرح رجـال مـن فهـم أحـد بنـي أرس وهو
شبابة ففدته بنو شبابة بالشنفرى فكان الشنفرى ببني سالمان يظن أنـه أحـدهم حتـى نازعتـه ابنـة 
الرجل الذي هو يف حجره وكان قد اختذه ابنا له فقال للبنت مرة اغسيل رأيس يـا أخيـه فـأنكرت أن 

  فلطمته فذهب مغاضبا إىل الذي هو يف حجره فقال أخربين من أنا ؟يكون أخاها
أما أين سأقتل منكم مئة رجل بام اعتبدمتوين وقال للجارية :فقال ،أنت من األوس بن احلجر : فقال   

 :السالمية 
 أال ليت شعري والتلهف ضلة       بام لطمت كف الفتاة هجينها

  للــدكتور حممــود حــسن أبــو نــاجي الطبعــة، يب ينظــر كتــاب الــشنفرى صــاحب الــصحراء األ(  
ــة  ـــ ١٤٠٣ ، الثاني ــوريا١٩٨٣،ه ــران س ــوم الق ــسة عل ــشق ص ب ،م مؤس ــريوت ،٤٦٢٠دم   ب
 )٥٢٨١/١١٣ص ب

هو شاعر جاهيل من بني احلرث بن ربيعة بـن األوس بـن احلجـر بـن اهلنـئ بـن األزد بـن : وقيل   
وكـان ،وهـو ابـن أخـت تـأبط رشا ، فة ومعناه عظيم الش، والشنفرى اسمه وقيل لقب له ،الغوث 

وهذا ما أورده املفـضل ) أعدى من الشنفرى(ورضب املثل يف العدو به فقيل ، ّأحد الثالثة العدائني 
ظـر وين ، ٤٨٧ص،٢احلامسـة جرشح ديـوان الضبي يف املفضلية العـرشين وأوردهـا املرزوقـي يف 

 ٢١/٢٠١جهاين فأليب فرج األصاألغاين : لرتمجته يف 
، شاعر مهـدان يف عـرصه وفارسـها وصـاحب مغازهيـا ، اهلمداين ، مالك بن حريم من بني داالن )  ٢(

مـن لـصوص مهـدان . وهو أحد وصايف اخليل املشهورين ، كان يقول له مفزع اخليل ، جاهيل يامين 
  صاحبهومن شعره يتضح بأن. وطريقته يف الصعلكة كانت تعتمد عىل الغارات أكثر من التلصص

= 



 
 

 
٢٠ 

 .جحدر بن ضبيعة بن قيس

  :يخمرضمو العرص اجلاهيل واإلسالم •

ــــــــذيل ــــــــري اهل ــــــــو كب ــــــــاليب أب ــــــــال الك    ،  ، القت
                                                        = 

وية كريمة خليقة تلتزم القيم اإلنسانية العليا ويف جانب كبري من شعره يتحدث عن كثـري شخصية ق
وهـو مـن القلـة الـذين . وعده النقاد من فحول الـشعراء . من اجلوانب األخالقية كالعفة والكرم  

 ، للـدكتور حـسن موسوعة الـشعراء الـصعاليك. (رويت هلم قصائد طويلة من شعراء الصعاليك 
 ) . م ، لبنان ٢٠٠٧/  هـ ١٤٢٨، رشاد برس ، ٩٨ إىل ٢/٩٤ ج الدينجعفر نور

 ،وهـو فـارس بكـر يف اجلاهليـة ، اسمه ربيعـة ، أبو مكنف ، جحدر بن ضبيعة بن قيس البكري الوائيل )  ١(
اع صـيته يف يـوم ذاشتهر و. ولقب جحدرا لقرصه ، ومن الذين أبلوا يف حرب البسوس ضد تغلب 

لتكـون عالمـة ، للمم عندما اتفقت بكر كلها عىل حلق رؤوسها يف ذلك اليوم التحاليق أو حتالق ا
والسبب أنه كان دميم الوجه واجلسم وخـاف أن ، ال جحدر إيتميزون ويعرفون هبا ومل ينفرد منهم 

وكان جلحدر مواقف رائعة تدل عىل نخوته وشـجاعته ومـع فروسـيته .تكتمل دمامته بحلق رأسه 
وكانت لـه ، وكان يعتمد عىل اللصوصية وليس اإلغارة ، مة يف الصعلكة وشجاعته كان ضعيف اهل

  ، للـدكتور حـسن جعفـر نـور الـدينلـشعراء الـصعاليكاموسـوعة .(حيل طريفة يف التلـصص 
  .٥٢-٢/٥١ج

َهو عامر بن احلليس أحد بني سهل بن هذيل   )٢(  وله أربع قصائد أوهلا كل يشء واحد ، اشتهر بكنيته ، ُ
 ...*عن شيبة أزهري هل *

، ٢/٦٥٩ ج البـن قتيبـةالشعر والـشعراء: ينظر لرتمجته يف .  من الشعراء فعل ذلكوال يعرف أحد  
ولـب لبـاب وخزانـة االدب  م ، ٢٠٠٦/  هــ ١٤٢٧حتقيق ورشح أمحد حممد شاكر ، دار احلديث ، القاهرة 

 .وت ، دار صادر ، بري٣/٤٧٣جلسان العرب ، للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي 

 أيب حي بن عامر بن كعـب بـن عبـداهللاواسمه عبداهللا بن املجيب بن املرض،القتال لقب غلب عليه )  ٣(
= 



 
 

 
٢١ 

ـــــــذيل ـــــــراش اهل ـــــــو خ ـــــــدأب ـــــــبة ، عب ـــــــن الطبي    ، ّ ب
                                                        = 

وكان من  حديث هـذا الـشعر ،وهو شاعر إسالمي ، بكر بن كالب بن ربيعه بن عامر بن صعصعة 
لـام قـدم رأى ف،كام روى التربيزي وأبو الفرج أن القتال كان يتحدث إىل ابنة عم له وهلـا أخ غائـب 

 ،فلـام كـان بعـد ذلـك رآه عنـدها  ،وحلف له لئن رآه ثانيـة ليقتلنـه ، القتال يتحدث إىل أخته وهناه
، فلام دنا منه ناشده القتـال بـاهللا والـرحم ، ورآه القتال فخرج هاربا وخرج يف أثره، فأخذله السيف
فأخـذه القتـال ثـم  ،نـد بيـت فبينام هو يسعى وقد كان يلحقه وجد رحما مركوزا ع،فلم يلتفت إليه 

  البن عيل أمحـد بـن حممـد املرزوقـي ، نـرشه أمحـد أمـني ، رشح ديوان احلامسة .(عطف عليه فقتله 
وينظـر لرتمجتـه  م ، ١٩٦٨/  هـ ١٣٨٨ ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ٢٠١ / ١عبد السالم هارون ج

 ، ٦٩٥-٢/٦٩٤ البـن قتيبـة ج ، والشعر والشعراء٢٣/٣١٩جأليب فرج األصفهاين األغاين : يف 
   .٢/١٢٩وموسوعة الشعراء الصعاليك ، للدكتور حسن جعفر نور الدين ج

 ،شـاعر خمـرضم ،أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن متيم بن سعد بن هذيل ، هو خويلد بن مرة )  ١(
م ونزل به قوم من الـيمن حجـاج واضـطروه أن يـستقي هلـ،أدرك اإلسالم فأسلم وحسن إسالمه 

فأصـبح وهـو يف ،ثم سقاهم وأطعمهم ومل يعلمهـم بـام أصـابه ،فنهشته حية يف طريقه ،حتت الليل 
لوال أن تكون سنة ألمـرت أال :وقال ، فلام بلغ عمر غضب شديدا ،م يربحوا حتى دفنوه لف ،املوت 

  األغــاين : وينظــر لرتمجتــه يف  . ٢/٧٨٢جلمرزوقــي ل ،ديــوان احلامســةرشح . يــضاف يــامن أبــدا 
ــرج األصــفهاين  ــدادي٢١/٢٣٠جأليب ف ــرب ، للبغ ــسان الع ــاب ل ــب لب ــة األدب ول    ، وخزان

 ، وموسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور ٦٥٠ / ٢ ، والشعر والشعراء ، البن قتيبة ج٢١٢ / ١ ج
   .٢/١٠٤حسن جعفر نور الدين ج

عبـد شـمس ويقـال هو يزيد بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبد اهللا بـن عبـد هنـم بـن جـشم بـن )  ٢(
أدرك ، وهـو خمـرضم ، ليس باملكثر ، وعبدة شاعر جميد ، عبشمس بن سعد بن زيد بن مناة بن متيم 

وقـد ذكـر ذلـك يف ، الذين حاربوا معه الفرس باملدائن ،ِّوكان يف جيش النعامن بن مقرن ، اإلسالم 
 :قصيدته التى أوهلا

= 



 
 

 
٢٢ 

  .أبو الطمحان القيني

 :العرص األموي  •

    ،  ، أبـــــــــو النـــــــــشناشثابـــــــــت ســـــــــعد بـــــــــن 
                                                        = 

 عنها بعيد الدار مشغول أم أنت        هل حبل خولة بعد اهلجر موصول    
  :ةأرثى بيت قالته العرب هو قول عبدوقيل إن   

 اـــوم هتدمــــه بنيان قـــ   ولكن           فام كان قيس هلكه هلك واحد 
 ، موسـوعة ٢/٧٩٠ديوان احلامسة للمرزوقـي جرشح : ينظر  .  وهو من لصوص الرباب، وكان عبده اسود   

   .٢/٧١٧، والشعر والشعراء البن قتيبة ج٢/١١٨ جعفر نور الدين جالشعراء الصعاليك للدكتور حسن
 ،مـن قـضاعة ، أحد بنى القني بن جرس بـن شـيع اهللا ، حنظلة بن الرشقي : اسمه : أبو الطمحان القيني  ) ١(

وهو من املخرضمني ، صعلوكا - أي سارق اإلبل خاصة –ًوكان أبو الطمحان شاعرا فارسا خاربا 
وكان تربا للزبري بن عبد املطلب يف اجلاهليـة ونـديام ، فكان خبيث الدين ،واإلسالم أدرك اجلاهلية 

ــائتي ســنة ، لــه  ــه عمــر م ــل إن ــوان احلامســة ل ورشح ١١- ٣/ ١٣األغــاين ج.وقي   لمرزوقــي دي
 ، ٢/١١٤ ، وموســوعة الــشعراء الــصعاليك للــدكتور حــسن جعفــر نــور الــدين ج١٢٦٦/ ٣ج

 ، وخزانـة األدب ولـب لبـاب لـسان العـرب للبغـدادي ١/٣٧٦والشعر والشعراء البن قتيبـة ج
   .٣/٤٤٦ج

وهـو شـاعر مـن ، من عشرية مالك بـن الريـب ، سعد بن ثابت بن معاذ بن جعده املازين التميمي )  ٢(
  ولـد يف البـرصة وكـان لـه فيهـا دار هـدمها . ورث الـصعلكة عـن أبيـه ، الفتاك الصعاليك املردة 

ويف رواية أخرى إن الذي هدمها هو احلجاج بن يوسـف .  وايل بني مروان بالل بن أيب موسى األشعري
موسـوعة الـشعراء : ينظـر (لكن األرجح أن بالال هدمها لوجود إشـارات إىل ذلـك يف شـعره ،الثقفي 

   .٢/١٦٦حـسن جعفـر نـور الـدين ج:للـدكتور ، الصعاليك من العرص اجلاهيل حتى العرص احلديث 
   .٢/٦٨٥عر والشعراء ، البن قتيبة جالش: وينظر لرتمجته يف 

كان يعرتض القوافل يف شذاذ من العـرب ،من لصوص العرب من بني متيم ، أبو النشناش النهشيل )  ٣(
وحكـى عـن األصـمعي يف ،ومل نعـرف اسـمه،وكان يف عرص مروان بن احلكم،بني احلجاز والشام

= 



 
 

 
٢٣ 

   ، الفقعـــــيس ، جريبـــــة بـــــن األشـــــيم ةعبـــــد اهللا بـــــن ســـــرب
                                                        = 

نقلـه ) أبـو النـشناش(و،لقـاموس نقلـه الزبيـدي يف رشح ا)ابـن النـشناش: (كنيته قوالن آخـران 
وما ثبت يف األصمعيات هو ما ثبتـه ابـن جنـي يف املـبهج ،التربيزي يف رشح احلامسة عن أيب العالء

كـان : أخربنا سهل أمحد بن حممد القطان عن أيب سعيد احلسن بن احلسني السكري قـال « : قال٢٦
يقـال .  بأيب النشناش فيهـا ركائبـهرست:هذا أبو النشناش وأنشد البيت الذي له : األصمعي يقول 

فظفـر بـه عامـل ، إنه قال هذه األبيات عندما كان يعرتض قوافل العرب بني طريق احلجاز والشام 
ينتف ريشه فلجأ إىل رجل مـن ،ثم هرب فلقي يف طريقه غرابا عىل شجرة بان ،مروان فحبسه وقيده

.  » تـل ويـصلب فقـال هـذه األبيـاتإن صدقت الطري يعاد إىل حبسه وقيـده ويق:بني هلب فقال له
 .  ١/٢٠١جلمرزوقــي ديــوان احلامســة لورشح ، ١١٨أليب ســعيد األصــمعي ص ،األصــمعيات

   .٢/١٤٤موسوعة الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج: وينظر لرتمجته يف 

 سـربة كان عبـد اهللا بـن« : شقال أبو ريا، وهو موضع باليمن ،منسوب إىل جرش،عبد اهللا بن سربة اجلريش )  ١(
وكان رجل مـن الـروم يقـال لـه سـعد الطالئـع يـأيت صـاحب ، هذا أحد فتاك العرب يف اإلسالم

فيتوغل هبـم ،ابعث معي جندا أدهلم عىل عورات الروم :فيقول سعد لصاحب الصائفة ،الصوائف 
بعث معي رجـال مـن ا:فقال يوما لصاحب الصائفة ،فأكثر ،وقد جعل هلم كمينا من الروم فيقتلون 

فانتدب عبد اهللا بن سربة ومىض معه حتى انتهى إيل غيضة فقـال ،أصحابك فإين قد عرفت غرة هلم 
وخـرج ، أنا الدليل أم أنت ؟فأيب وعرف عبد اهللا مـا أراد فقتلـه :فقال له عبد اهللا ، ادخل :لعبد اهللا 

فـرضبه  الرومـي ،اهللا فقتلـه عليه بطريق من بطارقتهم فاختلف هو وعبد اهللا رضبتني فـرضبه عبـد
موسـوعة : ًوينظر لرتمجته أيـضا يف  .  ٢/٤٨٣لمرزوقي جل  ديوان احلامسةرشح.فقطع إصبعني له 

   .٢/١٨١الشعراء الصعاليك للدكتور حسن جعفر نور الدين ج

من لصوص العرب وملا دخل . جريبة بن األشيم بن عمرو بن وهب بن دثار بن فقعس بن طريف )  ٢(
سالم استقام أمره وحسنت سريته وأخالقه وعدل عـن طريـق اللـصوصية والـصعلكة واإلغـارة يف اإل

 :ومىض يعلن توبته وإيامنه عىل املأل ويقول ، والنهب وكل ما يمت إىل ماكان يقرتفه يف اجلاهلية 
ُبدلت دينا بعد دين قد قدم         كنت من الدين ك                                      ْ ُ ُأين يف حلم َ ُ 
ِم أمل ــًادف مأثام فلــ    فإن أصم      ــِّيا قيم الدين أقمنا نستق                                      ُ 

 ).٢/١٦١، للدكتور حسن جعفر نور الدين جموسوعة الشعراء الصعاليك (  



 
 

 
٢٤ 

 . شبيب بن عمرو بن كريب الطائي  ، ، فرعان أبو منازلبن احلمريتوبة 

                                                        
اللـصوص البـارزين كان من الـشعراء الـصعاليك ، أبوه احلمري بن حزم من بني عقيل ، أبو حرب  )١(

ذاعت شهرته كثريا من خالل عشقه لليىل بنت عبد اهللا بن الرحـال ، املعروفني يف العرص اإلسالمي 
وقـد رثتـه لـيىل بأشـعار ، ومما زاد من ذيوع صيته وشهرته أن حبيبته ليىل كانت شـاعرة ، األخيلية 

 صاحب إغارات ولصوصية وكان، ويعد توبة من الشعراء الصعاليك املشهورين . وجدانية عارمة 
وقـد اجتمعـت فيـه صـفتان . وكان يوجه غاراته غالبا عىل مهدان وبني احلارث بن كعـب ، وفتك 

فالصعلكة خشونة وقسوة وغارات وقلوب قاسـية يف ، متباعدتان عاطفة احلب العميق والصعلكة 
ّوعىل كل فأنه كائن برشي اجتامعي لديـه. وعاطفته جتاه لييل ، بعض األحيان   أحاسـيس ومـشاعر ُ

 للـدكتور حـسن جعفـر موسوعة الشعراء الصعاليك.(وظروف احلياة فرضت عليه هذه الصعلكة 
، ١١/١٤٩األغاين أليب فـرج األصـفهاين ج: ًوينظر لرتمجته أيضا يف . ١٥١-٢/١٤٨ جنور الدين

   .١/٤٣٦والشعر والشعراء البن قتيبة ج

ُفرعان بن األعرف املري من بني مرة بن ع )٢( كان شاعرا فاتكـا لـصا مـن . بيد رهط األحنف بن قيس ُ
كـان مفتخـرا بنفـسه ، صاحب إغارة وسـلب وقطـع طـرق ، شعراء الصعاليك يف العرص األموي 

له ثامنية من األبناء أربعة منهم كالصقور قـوة وانـدفاعا واآلخـرون . معتمدا يف فخره عىل قوة بنيته 
عقه ورضبه كام يـصور يف شـعره ولكـن التـاريخ يعيـد صغار وكان ابنه منازل من األربعة الصقور 

 موسـوعة الـشعراء الـصعاليك.(فعق خليج أباه منـازال ) خليج( ابتيل منازل بابن له يدعي ذنفسه إ
الشعر والشعراء البن : ًوينظر لرتمجته أيضا يف  .  ٢١٨-٢/٢١٧ جللدكتور حسن جعفر نور الدين

  . ٢/٦٣٠قتيبة ج

ن كريب بن املعىل بن تيم الطائي ، كان يصيب الطريق يف خالفة عـيل بـن أيب هو شبيب بن عمرو ب)  ٣(
طالب ، فبعث إليه أمحر بن شميط العجيل ، وأخاه يف فوارس ، فأحس شبيب بذلك وركب العـصا 

زيــد الفــاريس  ل ، كتــاب احلامســة ، ورشح٦٢٩/ ٢لمرزوقــي جل  ديــوان احلامســةينظــر رشح. ( فنجــا بــه 
  .٢/١٧٥موسوعة الشعراء الصعاليك ، للدكتور حسن جعفر نور الدين ج: رتمجته يف   وينظر ل) .٢/٣١٠ج



 
 

 
٢٥ 

 : خمرضمو العرصين األموي والعبايس •

  .ة احلارثيَبْلُ جعفر بن ع

 : العرص العبايس  •

  .بكر بن النطاح

                                                        
شاعر مقل غزل ، من خمرضمي الدولتني األموية والعباسية ، جعفر بن علبه بن ربيعة بن عبد يغوث  )١(

َوكان أبوه علبة بن ربيعة شاعرا أيضا ، فارس ومذكور يف قومه  َْ  وهو يامثـل الـصعاليك اجلـاهليني، ُ
وكانـت لـه عـصابة تـشاركه يف ، واألمويني يف طرق التصعلك كاإلغـارة والغـزو وقطـع الطـرق 

حتـى العـرص موسوعة الشعراء الصعاليك من العـرص اجلـاهيل : ينظر .(إغاراته وغزواته وتنقالته  
  هــ ١٤٢٨ -  م ٢٠٠٧   . ٢٤٨  - ٢٤٧ / ٢  ج  الـدين  نـور  جعفـر حـسن للدكتور،    احلديث
للبغـدادي ،  ، وخزانة األدب ولب لباب لسان العـرب ٤٤ / ١٣ ج أليب فرج األصفهاين واألغاين

   .٤/٣٢٢ج

كان بكـر بـن ،إنه عجيل من عجل من بني سعد بن عجل ، أبا وائل : يكني ، بكر بن النطاح احلفني  )٢(
ه ثم أقرص عن ذلك فجعله أبو دلف العجيل مـن اجلنـد وجعـل لـ،النطاح صعلوكا يصيب الطريق 

كثري الوصف ، حسن الشعر والترصف فيه ، شاعرا ، فارسا ، بطال ، وكان شجاعا ، رزقا وسلطانيا 
: ّقال أبو احلـسني إن  املـأمون قـال يل ، وله أشجع بيت وأعفه وأكرمه ، لنفسه بالشجاعة واإلقدام 

 :أنشدين  أشجع بيت وأعفه وأكرمه من شعر املحدثني فانشد له 
   ومن يفتقر من سائر الناس يسأل    ه  ـ بحساممن يفتقر منا يعش      
 لـ  عروس بعقد أو سخاب قرنف    وإنا لنلهو بالسيوف كام هلت        
، أحسن واهللا ولكنه قد كذب يف قولـه : بكر بن النطاح فقال : وحيك من يقول هذا ؟ فقلت : فقال   

ــه ويمدحــه  ــف وينتجع ــا دل ــسأل أب ــه ي ــام بال ــام! ف ــسيفه ك ــزه ب ــل خب ــال ؟هــال أك   األغــاين   ق
  موسـوعة الـشعراء الـصعاليك ، للـدكتور حـسن جعفـر : وينظر لرتمجتـه يف  .  ٧٣٥ /٧٣٥٥ص

   .٢/٢٥٩نور الدين ج



 
 

 
٢٦ 

 : أهم مصادر شعر احلامسة -ب 

 : كتب االختيارات الشعرية قبل احلامسة - ١
وتعد احلامسة من كتب االختيارات الشعرية القيمة التي حفظت لنـا أشـعار 

فقيض ، مغمورة يف طيات الكتب، القدماء ، التي كانت منثورة عىل ألسنة الرواة 
ات فصنفوها يف مؤلفـ،   األشعار مهرة املؤلفني منذ القرن الثاين اهلجري هاهللا هلذ

وهبـذا التـدوين   .مازالت إىل اليوم حتتفظ بقيمتها األدبية بدليل كثـرة رشاحهـا  
والنسيان الذي كان حمفوظا من قبـل يف ذاكـرة ، فظ  الشعر العريب من الضياع ُح

وأقدم هذه ، وهذه املؤلفات التي صنفت سميت باالختيارات الشعرية  ،اإلنسان 
ا مجهـرة أشـعار وتـأيت بعـدمه، صمعيات واأل، وأوثقها املفضليات ، املختارات 

 إال أن هناك رضبـا . العرب مكملة هلام يف حفظ اجلانب الكبري من قصيد العرب 
  ،آخر من هذه املختارات بدأها أبو متام بديوانه الذي أطلق عليه ديـوان احلامسـة

ة تم وملا كان هذا االختيار ذا سمة خاصة مميز ،  اختياره عىل أبواب املعاينىوبن
اختيار الشعراء الصعاليك مـن هـذا الـديوان للكـشف عـن طريقـة أيب متـام يف 

غلب شعر الصعاليك مقطعات شعرية ناسب هذا االختيار كونه أوألن ، اختياره 
 .قائام عىل القطع الشعرية 

                                                        
الطبعـة ،حممـد عـيل اهلاشـمي :حتقيـق الـدكتور ،١/٣٢ج،أليب زيد القريش ،مجهرة أشعار العرب )  ١(

 بريوت–دار الشامية /دمشق –دار القلم ، م ١٩٩٩-هـ ١٤١٩، الثالثة 



 
 

 
٢٧ 

 سبقتها خمتـارات فقد، وبام أن احلامسة ليست الوحيدة املنفردة بذلك الشعر 
  ،وتعد هذه املجموعات ثروة قيمة للـدارس األديب، ضنته واحت، حوت هذا الشعر 

ونعرض .  وكام أهنا تعد مصدرا من مصادر هذا الديوان لكوهنا سبقته، واملتذوق
 . وكيفية تلقي شعر الصعاليك  ،لكل مصدر 

 :املفضليات  -أ 
ومن أقدم االختيـارات ، فقـد اختـار فيهـا ، تعد من أوثق املصادر الشعرية 

وحماسنه ، ولكنـه مل يلتـزم منهجـا معينـا يف ، بي عيون الشعر العريب املفضل الض
 .ومل ينته بخامتة ، حيث إنه مل يبدأ بمقدمة ، ته ااختيار
وجود شعر الصعاليك فيهـا نجـد أنـه و، ا سري هذه املفضليات نذا ما تتبعوإ
  :ابتداء بتأبط رشا وقصيدته هي،  قصائد لثالثة شعراء تأورد س
  ِراقيـِ وإٍقْوَ مـن شـَكَمالـ ُيدِيا ع

 
  ِاقّرَ طـِهـوالَ األَ عـىلٍفْيـَ طّرمو 

 وهي أول مفضلية تواجهنا يف اختياره ، قاهلا الشاعر يـصف فيهـا الطيـف ، 
فأخـذوه وكتفـوه  ويذكر حادث هربه من بجيلة حني أرصدوا له كمينا عىل ماء ،

كن هبا الثالثة مـن مت والشنفري ،، بوتر ،ثم دبر حيلة بارعة  هو وعمرو بن براق 
النجاة عدوا عىل األقدام ، وفيها تصوير جيـد لقـوة جريـه ، وشـدة عـدوه ، ثـم 

                                                        
 ، حتقيـق ورشح أمحـد حممـد شـاكر ٣١ إىل ٢٧املفضليات ، للمفضل الضبي املفضلية األوىل ، ص ) ١(

 .وعبد السالم هارون ، الطبعة السابعة ، دار املعارف 



 
 

 
٢٨ 

  إشـادة إليـه ، ثـم فخـر بتجـشمه األخطـار ،  للرجل السيد الذي يـركن ٌوصف
وخامتة القصيدة من النهايات التي . والقصيدة تضم ستة وعرشين بيتا. بكرمه 

 . أعجب هبا النقاد
 إىل ربـع الكتـاب حتـى تواجهنـا قـصيدة - بعـد ذلـك -نـصل وال نكاد 

  :والتي يقول يف مطلعها،   يف املفضلية العرشين ىالشنفر
ــَ عُّمُ أَالَأ ــَْمجَو أٍرْم   ِتَّلَتقْ فاســْتَع
 

ــا و  ــَّدَوم ــَوَ تْا إذَرياهنــِ جْتَع   ِتَّل
  ،والتشبيب ، وأبدع يف وصف مـشية صـاحبته،  الشاعر قصيدته بالغزل أبد 

وشـدة بأسـه ، ونـوه بـصديقه تـأبط رشا ، ، والتنويه بمحاسنها ، ثم نعت قوته 
ونعت السيف ثم أشار إيل ثأره من قاتل أبيه ، وفخر باستهانته باحلياة ، وجمازاتـه 

  .ًاوالقصيدة تضم ستة وثالثني بيت، والرش بمثلهام ، اخلري 
 بـن صعلوك عبـدةني للـفإذا انتهينا مـن قـصيدة الـشنفري التقينـا بقـصيدت

  : ، أوالمها التي يقول يف مطلعهاَّالطبيب
                                                        

  .٣١ إىل ٢٧مصدر سابق ، ص : ينظر ) ١(

 :خامتة قصيدته ) ٢(
ًلتقرعن عىل السن من ندم       إذا تذكرت يوما بع َ ٍ َ َ َّ  ض أخالقيِّ

  .٣١املفضليات للمفضل الضبي ص   

  .١٠٨مصدر سابق ، املفضلية العرشون ، ص ) ٣(

   .١١٢ إىل ١٠٨مصدر سابق ص : ينظر )٤(

  .٢٦ ، املفضلية ١٣٥مصدر سابق ، املفضلية ص )  ٥(



 
 

 
٢٩ 

  ُ موصـولِرْجـَ اهلَدْعـَ بَةَلْوَ خُْلبَ حْلَه
 

  ُ مـشغولِارَّ الـدُ عنها بعيدَنتأم َأ 
حـني التقـى املـسلمون بـالفرس يف ، هذه القصيدة قاهلا بعد وقعة القادسية  

، انتهـوا إىل املــدائن وتتبعـوهم ، حتــى ،  فهزمــوهم  هــ ،١٣ ةوقعـة بابـل ســن
  .ًا بيت٨١والقصيدة تبلغ 

  : يقول يف مطلعها،وثانيتهام هي وصيته يف القصيدة 
  يِنـــَابَر وُتِْربَ قـــد كـــِِّين إَّيِنـــَبَأ
 

َّي ، ويفَِرصَبــ    َُعتَْمتْسُ مــٍحِلْصُـمــِ لَ
رسد ورابه برصه ، مجع بنيه يوصيهم يف هذه القصيدة ، فأنشأ ي،  ّقاهلا ملا أسن 

، وبـر الوالـد ، واالحتـاد ، هلم ما خلف من مآثر باقية ، ثم نـصحهم بتقـوى اهللا 
  ،واملنافق ، ثم نوه بحـسن رأيـه يف املعـضالت، وترك التنابذ ، واحلذر من النامم 

و القرب ، وقـدم لبنيـه ، وغلبته  يف املفاخرة ، ثم صور يومه األخري ، وذكر البكاء 
 . بيتا٣٠ ، والقصيدة تبلغ عزاء بأن املوت غاية كل حي

وآخر ما نجد من الشعراء الصعاليك يف املفضليات هو احلارث بن ظامل فلـه 
  : وأوالمها التي يقول يف مطلعها، أيضا قصيدتان 

                                                        
  .١٤٥إىل  ١٣٥ص : مصدر سابق:  ينظر )١(

  .١٤٩ إىل ١٤٥ ، ص ٢٧مصدر سابق ، املفضلية ) ٢(

  .١٤٩ إىل ١٤٥مصدر سابق ص : ينظر ) ٣(

  .٣١٢ ، ص ٨٨مصدر سابق ، املفضلية : ينظر ) ٤(



 
 

 
٣٠ 

  ُامتْلَ سـأْام إذُكِْربْخـُعا أَمْا فـا سـَفِق
 

  ُمِ نــادُنَالْكــَ وثُالهْوَ مــُبِارُحمــ 
حيث كانت أخـت ، يها مرصع ابن النعامن يف هذه القصيدة سجل احلارث ف 

احلارث بن ظامل حتت سنان بن أيب حارثه املـري ، وكـان الـنعامن بـن املنـذر قـد 
  أودعهــام ولــده ، فكــان الولــد يف حجــر ســلمى بنــت ظــامل أخــت احلــارث ، 

فأصاهبم من النعامن رش يف إبلهم ، فاحتال ، وكان للحارث جريان من بني دهيث 
    ،إليه أخته ابـن املالـك فقتلـه ، وخاطـب الـشاعر الـنعامنرث حتى دفعت ااحل

ونعت سـيفه ،ع ولده  بمرصةوأبدى شامت، وتوعد النعامن ، وسنان بن أيب حارثة 
 وما كان من فتكه بخالد بـن جعفـر بـن كـالب ، ثـم خاطـب ،الذي رصعه به 

 .النعامن يف هجاء ، واملقطوعة تتكون من ثامنية أبيات 
  : الثانية هي التي يقول يف مطلعهاوقصيدة احلارث 

ــ ــأت س َن ــَى وأَمْلْ ــدوَسْم ٍّت يف ع ُ َ ْ  
 

ــي  ــث إل ْحت ُّ ُ ــصُهمَ َ القل ُ ــصعاباُ َ ال َ ِّ  
ن عـامر بـن بـ كـالب بـن ربيعـة حيث قاهلا يف فتكه بخالد بـن جعفـر بـن 

، قتله وهو يف جوار النعامن بن املنـذر ، ثـم هـرب يـستجري بالقبائـل ، صعصعة
من نأي سلمى عنه ، وحلوهلا يف قوم صاروا عدوا له بعد أن قتـل وبدأها بام كان 

وابنه عمرو ، وإيقاعه هبام ، وفخر بام ، خالدا ، ثم حتدث عن األحوص بن جعفر 

                                                        
  .٣١٣ إىل ٣١٢ص:مصدر سابق : ينظر ) ١(

  .٣١٤ ، ص ٨٩مصدر سابق ، املفضلية ) ٢(



 
 

 
٣١ 

  ،تـم اسـتعلن رشفـه باالنتـساب إىل قـريش) غمرة ( أظهر من الفروسة يف يوم 
ح قريش ، فهم واالنتفاء  من بني بغيض بن ريث بن غطفان ، وأبدى أسفه الطرا

أصـلها مـن ) بني مـرة ( أهله فيام يشهد احلق ، فإن أهل النسب يروون  أن قبيلة 
قريش ، وأن مرة هو ابن عوف بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بـن 
كنانة ، وإىل فهر مجاع قريش ، وكان أن مات لؤي ، فرجعـت زوجـه وهـي مـن 

ن لؤي ، فتزوجت سعد بن ذبيـان بـن ومعها ولدها عوف ب، غطفان ، إىل أهلها 
وزوجه فزارة بن ذبيان أخو سعد ، وتبنى سعد عوفا ، بغيض بن ريث بن غطفان 

  ،بنته هندا ، فولدت له مرة بن عوف ، فكان مرة بن عوف ينتسب إىل سعد تـارة
 إشارة إىل هذين النسبني املصنوعني ، ويف البيت ٨ أخرى ، ويف البيت ة فزاروإىل
 يعرب عام شعر به يف نفسه حني ١٦-١٤ نسبه الصحيح ، ويف األبيات  إشارة إيل٩

 والنسب القريـب ، فرفـع الـرمح لـيعلن، رأى بني لؤي ، وأنه عرف فيهم الود 
وفـضله عليـه ، ثـم ، ّونوه بكرمه ،  بينه وبينهم ، ثم مدح رواحة القرييش األمان

غريهم مـن العـرب   أنواستقرارهم يف بالدهم عىل حني، مدح قريشا بنجدهتم 
عىل املـاء ، ومـا ينتجع كل وقت موضعا ، وأبدى إعجابه بمشهد إبلهم حني ترد 

والقـصيدة تـضم ثالثـة وعـرشين . ، كأن التاج معقود علـيهم ملنظرها من روعة
  .بيتا

                                                        
  .٣١٦إىل  ٣١٣ص : مصدر سابق : ينظر )  ١(
 



 
 

 
٣٢ 

 ونعديو. يك يف املفضليات أربعة شعراء  الشعراء الصعالعددهذا وقد كان 
ولعل هـذه القلـة يكـون ، ثني شاعرا ضمهم الكتاب   بمئة وثالقورنواقلة إذا ما 

ّأو أنه يدل عىل الذائقـة ، وتناثره يف الصحراء ، مرجعها إىل ضياع أغلب شعرهم 
وأغفل ، ّأو أنه عمد إىل قصائد شعرية ، الشعرية املختارة من قبل املفضل الضبي 

 .املقطوعات 
 :  األصمعيات -ب 

ومن أوثق  مصادر الشعر العريب القديم، تعد من املختارات الشعرية القيمة ،
وقيمتها ال تقل عن املفضليات فلها نفس القيمة األدبية، وهي تـسري أيـضا عـىل 

.  واإلسالمي، حيث تضم خمتارات من الشعر اجلاهيل، واملخرضم ، نفس النسق 
، ً، لواحد وسبعني شاعرا ومقطوعة، والكتاب حيتوى عىل اثنتني وتسعني قصيدة 

وأربعة عرش شاعرا خمرضما ،وستة شعراء  عة  وأربعون  شاعرا جاهليا ،منهم أرب
يف وسـار األصـمعي عـىل هنـج املفـضل ،  ن، وسبعة شـعراء جمهولـونوإسالمي

وأطــول قــصائد . وعــدد املقطعــات عنــده كبــري . االهــتامم  بالــشعر اجلــاهيل 
 حـوايل  بيتا ، بينام كانت أطول قصيدة يف املفـضليات٤٤جاوز تاألصمعيات مل ت

 .املئة بيت
وتعترب األصمعيات املجموعة الشعرية الثانية بعد املفضليات ، وقد أطلق عليها هذا 

 .  هلا عن املفضلياتًمتييزا، االسم من قبل تالميذ األصمعي 
                                                        

 .عىل الشبكة العنكبوتية  ، العريب الرتاث مصادر : ينظر)  ١(



 
 

 
٣٣ 

 ونصيبه من اختيار األصمعي لـه نجـد ،وإذا ما نظرنا إىل الشعر الصعلوكي 
ًابتداء بعروة  بن الورد ، وتوسطا باملك بن أن هناك أربع قصائد ألربعة شعراء ، 

 .  ًحريم اهلمذاين والنشناش النهشيل وانتهاء  بتأبط رشا 
حيث نجد يف األصمعية العـارشة قـصيدة عـروة بـن الـورد التـي يقـول يف 

 : مطلعها
ــَأ ــِّيلِق ــَّىلَ ع ــا ابَمْوَّ الل ــْ ي ــُ مَةنَ   ِرِذنْ
 

  يِرَهْ فاسـَومهي النـََّشتَونامي، فان مل ت 
اخلطاب إىل زوجته ، وهي ابنة منذر ، وكانت وجه  الشاعر ييف هذه القصيدة  

فـرد  ،والغارات يف أحياء العرب، الغزوات تلومه عىل املخاطرة بنفسه ، وإدمانه 
ليكفيها بعد موته ، ثم هـو ، ومجع املال هلا ، عليها قوهلا بأنه إنام يبغي بذلك املجد

 يرضيه اخلامل الذي ال يسعى اللتامس املـال ، اليرسم سياسة للصعاليك ، فهو 
علن أنه ويواملغيب ، ،  خيشاه الناس يف املحرض ، أن يكون غازيا جريئا وإنام يريده

البذل الذي أخد و، سيواصل  الغارات متزعام ألصحابه ، لكى يشبع رغبة اجلود 
  .نفسه به
الـك بـن حـريم  األصمعية اخلامسة عرشة  تواجهنا قصيدة الصعلوك مويف

  : اهلمذاين  التي يقول يف مطلعها

                                                        
  .٤٣ص  العارشة األصمعية ، األصمعي امللك عبد سعيد أليب األصمعيات) ١(

  .٤٧ إىل ٤٣مصدر سابق ص : ينظر ) ٢(

  .٦٢مصدر سابق ، األصمعية اخلامسة عرشة ، ص ) ٣(



 
 

 
٣٤ 

ْ ، ومل جتَتْزعَج ْب جمْيَّ ، من الشْعَزَ   اَزعَ
 

  عـاَّ فودِ الـشبابَّيِعـْ ربَوقد فات 
وقد أبـدى الـشاعر يف هـذه القـصيدة جزعـه مـن الـشيب بعـد الـشباب ،  

 وكيف طرقـه، وانرصاف إخوان الصفاء عنه لذلك ، ثم وصف احلبيبة يف سفره 
مروءتـه ، بـأربع و، وتـصوفه ، خياهلا وطفق يشبب هبا ، وفخر بعد ذلك بإبائـه 

 - أيـضا - ، وفخـر ١٨ - ١٥خصال أخرى سـاقها  سـوقا لطيفـا يف األبيـات  
 ٢٩ - ٢٧وأفراسـهم ، ويف األبيـات  ، ونعت فرساهنم ، وبأسهم ، بسطوة قومه

 اإلبل ، ثـم خلـص وتعليمهم الصرب يف قيادة، حتدث عن سياسة قومه  لعبيدهم 
  وأرشافـا ،،من ذلك إىل اعتزازه بقيادة قومه عىل فرس كريمة ، وبأن يف قومه سـادة 

عنـده وهـو  حتى ليخـرج مـن  ،منهم زيد بن قيس، وبأنه يبالغ  يف قرى الضيف
 .ً، والقصيدة تضم أربعني بيتاقرير العني ، طيب النفس

صعلوك آخـر هـو أبـو وننتهي  من مالك اهلمذاين لنجـد قـصيدة أخـرى لـ
ُّالنّشناش النَّهشيل يف قصيدته التى يقول يف مطلعها َ ْْ ِ :  

ــائلة ــنٍوس ــلَّ الرَ أي ــائلُحي   ٍ وس
 

  ْهُبـِاهَذَين مَ أَوكُلْعُّ الصُلَأْسَ يْنَوم 
وخرب هذا الشعر أن أبا النشناش كان يعرتض القوافل يف شذاذ مـن العـرب  

  ،فحبـسه، ا ، فظفر به بعض عامل مروان فيجتاحه، والشام ، بني طريق احلجاز 

                                                        
  .٦٧إىل  ٦٢ ص سابق مصدر: ينظر )  ١(

  .١١٨ ، ص ٣٢مصدر سابق ، األصمعية ) ٢(



 
 

 
٣٥ 

وقيده مدة ، ثم أمكنه اهلرب يف وقت غرة فهرب ، فمر بغـراب عـىل بانـة ينتـف 
رجـل : فقـال هلـم ، وينعب ، فجزع من ذلك ، ثم مر بحى من بني هلب ، ريشه 

  ،فلم ير شـيئا، وضيق فنجا من ذلك ، ثم نظر عن يمينه ، كان يف بالء ورش وحبس 
 : يوينعب ، فقال اللهب، ساره فرأى غرابا عىل شجرة بان ينتف ريشه ونظر عن ي

ويـصلب ، ، ويقتـل ، وقيده ، ويطول ذلك به ، ت الطري يعاد إىل حبسه قإن صد
 الـشعر ، وقـد جـرى ىف ال ، بل بفيك وانشأ يقول:  قال ؛بفيك احلجر : فقال له 

نم ، وأن العـيش ج صعاليك العرب يف فخرهم باحلصول عىل املغـاشعره عىل هن
. وأال يباىل باملوت يف سبيل الظفر بـام يبغيـه مـن مـال، يطلب من صاحبه اجلرأة 

 .والقصيدة تضم ثامنية أبيات

 يقـول يف  هي مقطوعـة للـصعلوك تـأبط رشاوآخر ما نجده يف هذا الكتاب
 :   مطلعها
  هُيقـَِر طٍ شـكسِبْوَّ الثِّلَشَ كٍبْعِوش

 
ــ  ــافِن ِهْيَحْوَ صــُعِامَجم َ خمــٌط ُارصَ ِ  

 ينعت قدرته عىل اجتياز املسالك الصعبة ، وقطـع املقطوعة هوالشاعر يف هذ 
أو هدايـة ، جماهيل األرض يف جرأة ، يقتحمها غري حمتاج إىل وصـف الواصـف 

 .الدليل ، واملقطوعة تضم أربعة أبيات
                                                        

  .١١٩ - ١١٨ ص سابق مصدر: ينظر ) ١(

  .١٢٥ ، ص ٣٧ األصمعية ، سابق مصدر) ٢(

  .١٢٥مصدر سابق ص : ينظر ) ٣(



 
 

 
٣٦ 

 هذا هو نصيب الشعر الصعلوكي مـن كتـاب األصـمعيات أربعـة شـعراء 
 من أفضل املجموعات الـشعرية األصمعياتو وتعد املفضليات،  قصائد ألربع

انعكست ، التي وصلت الينا قبل اختيار احلامسة ، وهي بمثابة مرآة حلياة العرب 
 ، وقديمـة بذلك فقد حفظـت لنـا أشـعارا  كثـريةوأخالقهم ، و، عليها عادهتم 

 .  واألصمعي هلام، كانت عرضة  للضياع لوال اختيار املفضل 
 :مجهرة أشعار العرب  -ج 

 وصاحبها أبو زيد القـريش املتـوىف، تعد اجلمهرة من أهم كتب االختيارات 
 وذكر ذلك » مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم «وسامها ،  هـ ١٧١سنة 

  » هذا كتاب مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم «: يف كتابه حيث قال
لكوهنا احتوت عىل تـسع وأربعـني قـصيدة ،  اليشء إذا مجعته مجهرت: ومعناها 

وسـتة ، منهم ثالثة وعرشون شاعرا من اجلاهليني ، كاملة لتسعة وأربعني شاعرا 
فجمع فيها أبو زيد ،وعرشة شعراء من اإلسالميني ، عرش شاعرا من املخرضمني 

التسمية بجمهرة  ربام تأثر يف هذهو،  وسامها بذلك االسم ، القريش أشعار هؤالء 
  :  بقولـه"بجمهـرة اللغـة" هالذي علل تسمية كتابهـ  ٣٢١ سنة ابن دريد املتوىف

وأرجأنـا ، ألنا اخرتنا لـه اجلمهـور مـن كـالم العـرب وإنام أعرناه هذا االسم  «
 . » الوحيش املستنكر

                                                        
للدكتور بـسيوين ،قراءة يف النقد القديم : وينظر  ، ١/٣٥ج،أليب زيد القريش ،مجهرة أشعار العرب )  ١(

  . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١الطبعة األوىل  ، ١١٤ص، عبدالفتاح فيود 

 ويف هذا التأثر نظر كون القريش تـويف قبـل ابـن  .١/٣٥ج ،أليب زيد القريش،مجهرة أشعار العرب ) ٢(
 .دريد والبون بينها بعيد واهللا أعلم 



 
 

 
٣٧ 

وهلا القيمـة األدبيـة البـارزة ، واألصمعيات ، فاجلمهرة تأيت بعد املفضليات 
 :هام إال أهنا ختتلف عن االختيارين السابقني بكوهنا تتميز بأمرين مثل

  حيـث قـسمها ،وبتقـسيمها املحكـم الـدقيق ، متتاز باملقدمة النقدية املسهبة 
يف كل قسم سـبع قـصائد لـسبعة شـعراء عـىل ، سبعة أقسام إىل أبو زيد القريش 

 :النحو التايل 
أصـحاب ، ملنتقيـات أصحاب ا، أصحاب املجمهرات ، أصحاب السموط 

وهـذه . أصحاب امللحـامت ، أصحاب املشوبات ، أصحاب  املراثي ، املذهبات 
نجد للشعر الـصعلوكي إال  وال، قصائد متنوعة لشعراء منوعني األقسام ضمت

 . قصيدتني يف قسمني خمتلفني 
  :  يقول يف مطلعها،القصيدة األوىل لعروة بن الورد من أصحاب املنتقيات 

ــ ــيلِّيلِأق ــَّ ع ــةَموَّ الل ــا ابن ــُ مَ ي   ِرِذنْ
 

  يَهرْاسـَ فَومهي النََّتَْش مل تْوإن، ونامي  
  . بيتا١٩والقصيدة مكونة من  

ــي  ــن أصــحاب املراث ــب م ــن الري ــك ب ــة ملال ــصيدة الثاني ــول يف ،والق    يق
  :مطلعها

                                                        
  .٢٨٨  ويف امللحق ص٣٣وينظر جلو القصيدة يف هذا البحث ص  . ٥٦٩و١/٣٧مصدر سابق ج) ١(

  .٥٧٣ إىل ٥٦٩ / ١مجهرة أشعار العرب ، أليب زيد القريش ج: ينظر ) ٢(

  .٧٥٩ / ٢مصدر سابق ج) ٣(



 
 

 
٣٨ 

  أال ليت شـعري هـل أبيـتن ليلـة
 

  بجنب الغىض أزجي القالص النواجيا 
وتـذكر ، وغربتـه ، ويـذكر مرضـه ،  الـشاعر نفـسه يرثـي القصيدة يف هذه 

 ٥١ والقـصيدة مكونـة مـن املصادر أنه قال هذه القصيدة وهو يف الرمق األخـري
  .ًبيتا
 :دواوين الشعراء  - ٢

ولكن قليال من هؤالء ، لعل أهم ما حيفظ شعر الشاعر هو ديوانه اخلاص به 
 : أمرين ويرجع ذلك إىل، دونالشعراء الصعاليك من هلم ديوان م

 .وذلك بسبب انشغاهلم بأمور حياهتم التي يريدوهنا، قلة نتاجهم الشعري  -١

، وذلــك بــسبب تــشتتهم يف الــصحاري املقفــرة، ضــياع أغلــب شــعرهم -٢
  ؛حد أسباب ضياع ذلك الشعرأ وتلك العزلة هي  ،وعزلتهم عن جمتمعهم

فبعـد الـصعاليك ،  هـا شـعر أبنائ-  يف بعض األحيان- ن القبيلة ترويأل
   :ويف ذلـك يقـول األسـتاذ حممـد رضـا . عنها حـرمهم تلـك الروايـة 

متمـردة عـىل ، والصعاليك الذين كانوا يؤلفون فئة خارجة عن املجتمـع «
  ، وقبائلهـا ال حتـرص علـيهم، ال حترص عىل قبائلهـا، وتقاليده، أوضاعه 

                                                        
  .٧٦٧  إىل ٢/٧٥٩مصدر سابق ج :ينظر ) ١(

دار الكتـب ، ٤٤لألستاذ حممد رضا مـروة ص، الصعاليك يف العرص اجلاهيل أخبارهم وأشعارهم )  ٢(
 .م ١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة األوىل  ، - لبنان - بريوت ،العلمية 



 
 

 
٣٩ 

    ، واملغـامرة الذاتيـة، وشعرهم يمثل الفردية ،أو قل بينهام عداء مستحكم
  ،بل إنه يف أحيان كثرية أسـاء للقبيلـة، أو القبيلة، ال هيتم بشؤون اجلامعة 

 وكـان  ،ومل يعطـه الـرواة أمهيـة،  لذلك مل تعره اجلامعـة انتباهـا ،وهامجها
والتارخيية إال ما نـدر منـه ، بالنتيجة مهمال من أصحاب املؤلفات األدبية 

واملصادر ، وطواه النسيان يف الكتب ، ثري منه ضاع ربام يكون الكثري الك...
 . » ودجلة إثر هجمة املغول عىل بغداد، التي ذابت يف مياه الفرات 

 :وشعر الصعاليك ال خيلو من ثالثة أشياء 
 .القلة  -١

 .كثرة االضطراب يف رواية النّصوص -٢

 .الشك الذي حييط ببعض النّصوص -٣

 :ومن دواوينهم املطبوعة 
ديـوان ، ديوان الـشنفري ، د ديوان عروة بن الور:  تتمثل يف دواوين مستقلة

 .وديوان تأبط رشا ، بن احلمريتوبة 
   ، الــشنفري: ويــشمل، ديــوان الــصعاليك : تتمثــل يف ، دواويــن جمموعــة 

ْو السليك بن السلكة،  ًوتأبط رشا،  وعروة بن الورد َ ُّ . 



 
 

 
٤٠ 

  .شمل ثالثة عرش لصاتوأخبارهم و، وأشعار اللصوص 

  :ىخرأمصادر  - ٣
حيث نجـدها متفرقـة ، هناك بعض املصادر املختلفة التي حوت هذا الشعر 

 ،متوزعة بني كتـب اللغـة واألدب القديمـة ككتـب الـرتاجم، يف شتات الكتب 
 .وغريها 

 : أبو متام واختياراته الشعرية -ج
ذلك العـرص الـذي عـرف بازدهـاره ، عاش أبو متام يف ظل العرص العبايس 

  ،وبتعدد ثقافاته بسبب اختالط العرب بغريهم من األجناس األخـرى، ضاري احل
  ،بل دخلتها ثقافات األمـم األخـرى، حيث إن الثقافة مل تكن عربية تراثية فحسب 

 والثقافة اهلنديـة ،لبطليموس » التنجيم«ترمجة كتاب يف كالثقافة اليونانية املتمثلة 
وغريمهـا مـن بقيـة » السند بـاد» «ة ودمنةكليل«: املتمثلة يف القصص اهلندي مثل

 بسبب دخـول ،الثقافات التي أثرت األدب العبايس بالعديد من الكتب املرتمجة 
وتشجيع اخللفاء لرتمجة الكتب املتنوعة من ناحيـة ، أبنائها يف اإلسالم من ناحية 

 .أخرى
  ،علموال، وهذه الثقافات املتعددة أثرت تأثريا مبارشا عىل سري حركة الفكر 

                                                        
دار طـالس   ،١٣ - ١٢ ص مجع وحتقيق عبد املعني ملـوحي ،  أشعار اللصوص وأخبارهم:ينظر )  ١(

 .١٩٨٨الطبعة األوىل ، للدراسات والرتمجة والنرش 



 
 

 
٤١ 

ويتـضح ذلـك يف أيب ،  كام أثرت يف أبناء ذلك العرص الذين عاشوا فيه. واألدب 
 ، حيث إن ثقافته واسعة باتساع العرص الـذي عـاش فيـه، متام الواسع الثقافة 

، ومما يدل عـىل ذلـك فـيام واملوهبة الشعرية ، ومع الثقافة متتزج العقلية العبقرية 
  :ام أمحد بن املعتصم بقولهذكره الصويل حينام مدح أبو مت

ــاتم ــامحة ح ــرو يف س ــدام عم ٍإق ٍ َ   
 

ِيف حلـــم أحنـــف يف ذكـــاء إيـــاس  ِ ِ ْ ِ   
َاألمري فوق من وصفت ، : ًقال له الكندي ، وكان حارضا وأراد الطعن عليه   ُ

  :ًفأطرق قليال ، ثم زاد يف القصيدة بيتني مل يكونا فيها
ــه ــن دون ــه م ــروا رضيب ل ُال تنْك َُ ُِ ْ َ ِ  

 
ـــاس  ـــدى والب ـثال رشودا يف النَّ ــ ِم ً  

ــل لنُــوره  ــاهللاُ قــد رضب األق ِف َّ َ َ َ َ  
 

ـــرباس  ـــشكاة والنِّ ـــن امل ـثال م ــ ِم َ ْ َِ َِ ً  
  .وعجبوا من رسعته وفطنته 

                                                        
يف رسالة دكتـوراه بعنـوان القـضايا . ٢٩لثقافة أيب متام وانعكاسها عىل شعره واختياراته ص: ينظر ) ١(

بـإرشاف ، إعداد الباحث ضياء فتحي عبد العزيز محوده النقدية يف اختيارات أيب متام دراسة موزانة 
 م ، جامعـة األزهـر ، كليـة اللغـة العربيـة ٢٠٠١ - هــ ١٤٢٢،  عبد الفتاح عـيل عفيفـي الدكتور
 . قسم األدب والنقد -باملنوفية 

 م ، ١٩٩٧ ، تقديم ورشح الدكتور حميي الـدين صـبحي ، الطبعـة األوىل ١/٣٦٨ديوان أيب متام ج) ٢(
 .دار صادر ، بريوت 

   .١/٣٦٩مصدر سابق ج) ٣(

 . ، حققه وعلق عليـه حممـد عبـده عـزام ٢٣٢ - ٢٣١م ، أليب حممد بن حييى الصويل ، ص أخبار أيب متا) ٤(
 ، خليل حممود عساكر ، نظري اإلسالم اهلندي ، قدم له الدكتور أمحد أمـني دار اآلفـاق احلديثـة ببـريوت

 . م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠الطبعة الثالثة 



 
 

 
٤٢ 

 ،م الذي سـبقه ومن الرتاث القدي، والثقافة التي استقاها أبو متام من عرصه 
ويقول عنه اآلمدي موضحا ، ويف اختياراته ثانيا ، نجدها واضحة يف شعره أوال 

ومشغوال مـدة عمـره  ،مشغوفا به ،  كان أبو متام مستهرتا بالشعر«  :اختياراته
فمنهـا ، وله كتب اختيـارات مؤلفـة فيـه مـشهورة معروفـة ،ودراسته ، بتبحره 

 وقد مر عىل يدي هذا - اختار  فيه من كل قبيلة قصيدة ، االختيار القبائيل األكرب
 اختار فيه قطعا من حماسن أشعار  ،القبائيلآخر ترمجته ومنها اختيار  ، -االختيار 

ومنها االختيار الذي تلقط ،  للشعراء املشهورين ءومل يورد فيه كبري يش ،القبائل 
حتى انتهـى ،  ًفأخذ من كل قصيدة شيئا، واإلسالم ، فيه حماسن شعراء اجلاهلية 

َإىل إبراهيم بن هرمـة  ْ معـروف يعـرف باختيـار شـعراء ر وهـو اختيـار مـشهو، َ
والـشعراء املغمـورين ، ومنها اختيار تلقط فيه أشياء من أشعار املقلني ، الفحول

وهــو أشــهر ، وصــدره بــام قيـل يف الــشجاعة  ، ًبــه أبوابـاَّوَوب، غـري املــشهورين
، ومنها اختيار املقطعات ، ويلقب باحلامسة ، وأكثرها يف أيدي الناس ، اختياراته
وغـريهم مـن ، فيه أشعار املشهورين نه ذكر أإال ، ب احلامسة ب عىل ترتيََّوبُوهو م
 ومنهـا اختيـار جمـرد يف أشـعار ... وصدره بـذكر الغـزل،  واملـتأخرين  ،القدماء

فهـذه االختيـارات تـدل عـىل عنايتـه  ،وهو موجود يف أيدي النـاس ، املحدثني 
والعلـوم ، كـل اآلداب واقتـرص مـن ، وجعله غرضه ، وأنه اشتغل به ، بالشعر 

                                                        
حتقيـق الـسيد ، ١/٥٨ احلسن بن بـرش اآلمـدي جاملوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي أليب القاسم)  ١(

 .والطبعة الرابعة، أمحد صقر 



 
 

 
٤٣ 

، وال حمدث إال قرأه ،  وال إسالمي  ، من شعر جاهيلءنه ما فاته كبري يشأو ،عليه
 . » وطالع فيه
 متبحــرة يف الــشعر القــديم ،  كانــت اختياراتــه متعــددة بتلــك الــصورة ّملــا

لذا وقع االختيار عىل ديوان احلامسة لدراسة جانب يسري منه متمثـل ، واحلديث 
وملـا امتـاز ، ملا هلذا الديوان من شهرة واسعة بكثرة رشوحه ، صعاليك يف شعر ال

 يف االختيـارات -كـام سـبق  -بكثرة ذكره هلذه الطائفة التي مل تنـل حظـا وافـرا 
 .السابقة 



 
 

 
٤٤ 

 
وكان له فضل التبويـب هلـذا ، احلامسة جمموع شعري من اختيارات أيب متام 

فاختار أبو متام من عيون الشعر العريب القـديم ، وفضل التقسيم ، الشعر املختار 
  ، وقسمها يف أبـواب معينـة ،ومن ثم بوهبا، مقطوعات شعرية مثلت ذوقه اخلاص 

وسـبب هـذه التـسمية يرجـع إيل أن . ومن ثم أطلق عليها ما يـسمى باحلامسـة 
 جـاء أوال يف أو ألنـه الغـرض الـذي، احلامسة أكثر األبواب قطعـا يف االختيـار 

  ،أو ألنه من باب تسمية الكل باسـم اجلـزء، فحملت بقية األبواب عليه ، االختيار 
ن ، إذ سميت سورة البقرة ملجيء لفظ البقرة مرات عـدة آ يف تسمية سور القركام

ثم فشت عادة تسمية الـيشء ..... وسورة النحل ، وكذلك سورة األنعام ، فيها 
وسمى أبـو متـام ،  ألن أول أبوابه باب العني ، بالعني فسمي اخلليل كتابه، بأوله 

ومحاسة ، كحامسة البحرتي ، وجاءت بعده احلامسات األخرى ، ديوانه باحلامسة 
 . ابن الشجري

وحتـدث عنـه حـديثا ، ّ وذهب األستاذ عيل النجدي ناصف إىل هذا الـرأي 
  ، أبـواب الكتـابفربام كان السبب أن احلامسـة أكـرب «:  ومما قاله،  ًمستفيضا

له بـني سـائر األجـزاء ، وهي هبذا جزء منه عظيم ،  وأوفرها نصيبا من االختيار
                                                        

-  الفجالـة- دار هنـضة مـرص ، ١٥-١٤تأليف عيل النجدي ناصف ص، دراسة يف محاسة أيب متام )  ١(
 عـثامن حممد للدكتور ،وتطبيقاهتا مناهجها يف موازنة دراسة متام أيب محاسة رشوح : ينظرو. القاهرة 

 .األوىل الطبعة ،األوزاعي دار ،١/٢١ج عيل



 
 

 
٤٥ 

وإجـراؤه يف احلكـم ، منزلة كله  -ملزية فيه  -وإنزال جزء اليشء ، وشأن ، منزلة 
 . » وسنة متبعة، جمراه عمل معروف 

لـك معنـاه وذ، وربام سامه بذلك ملعنى احلامسة اللغوي من التشدد يف احلرب
أو ربام يعود ذلك  ،له احلق أن يسمى بذلك االسم ، أن الشعر املختار شعر قوي 

األمـر ،  يمتاز بنربة محاسية قويـة اإليقـاع هغلب شعرأف، إىل طبيعة شعر أيب متام 
الذي جعل الدكتور عبد هللا باقازي يذكر بأن اختياره ملسمى احلامسـة  يعـرب عـن 

 .ذلك الشعور اخلفي يف داخله

                                                        
 باقـازي عبداهللا للدكتور ، اجلاهيل بالشعر وعالقته األول العبايس العرص يف الشعري النهج  :ينظر )  ١(

 م ١٩٨٨ ،هـ ١٤٠٩ .األوىل الطبعة ، السعودية الدار ، ٨٩ص 



 
 

 
٤٦ 

 
ولكن أقدم ،  يف مناسبة تصنيف أيب متام حلامسته  كثري من املصادرت  أسهب

كـان سـبب مجـع أيب  « : حيث يقول، من حتدث عنها هو التربيزي يف مقدمته 
فمدحه وكان عبـد اهللا ال ، متام احلامسة أنه قصد عبد اهللا بن طاهر وهو بخراسان 

  ،فقصدمها أبـو متـام، وأبو سعيد الرضير ،  إال إذا رضيه أبو العميثل ًجييز شاعرا
 : التي أوهلا وأنشدمها القصيدة

  ُْهبِاحَ وصــوٍفُوســُوادي يَ عــَّنُهــَأ
 

َفعزما فقدما أ  ً َ ً َْ ِ ْ   ْهُِب طالَلْؤُّ السَكَرْدَ
 :له فمر بقو، متام النظر فيها إفسأهلام ، سقطاها أفلام سمعا هذا االبتداء  

  واُسـَّرَ عِةنَِّسـَ األِرافْأطَ كٍبْكَور
 

  ْهُبِياهَو غُطْسَ تُلْيَّها واللِلْثِعىل م 
ــَأل  ــَ عٍرْم ــْنَ أْمِهْيَل   ُهُورُدُ صــَِّمتَ ت

 
  ْهُبــِواقَ عَِّمتَ تـْنَ أْمِهْيَلـَ عَْسيَولـ 

                                                         
، ها دراسـة وحتليـل و محاسة أيب متام ورشوح ،١٠-٩  ، للنجدي صدراسة يف محاسة أيب متام: ينظر) ١(

رشوح محاسـة ، م١٩٨٣هــ١٤٠٣دار اللـواء  ،٢٣تأليف الدكتور عبد هللا عبدالرحيم عسيالن ص
  .١٦-١٥-١٤-١٣-١/١٢أيب متام ج

 .، عامل الكتاب ، بريوت ٤-١/٣لإلمام أيب زكريا حيي بن عيل التربيزي ج، رشح ديوان احلامسة ) ٢(

  .١٥٣ - ١٥٢ / ١ديوان أيب متام : ينظر ) ٣(

أراد فـال تنـرصف أنـت عـن : ًفعزمـا . أي صوارفه عن عزمـه : أي النساء ، عوادي يوسف : أهن ) ٤(
 .عزمك لعذهلن 

َّعرسـوا . أي يف فضائهم ونفاذهم ، أو أنه شبههم باألسـنة يف نحـافتهم وهـزاهلم : كأطراف األسنة ) ٥(
 .ظلامته : غياهبه . التعب ًأي نزلوا ليال عىل ظهور إبل مهازيل هزهلا السفر و: عىل مثلها 

 .أي أهنم يبتدرون ما يرونه ويرتكون العواقب للقدر . مقدماته : صدوره ) ٦(



 
 

 
٤٧ 

 : وهي، وأبياتا أخر منها ، ن البيتني فاستحسنا هذي
  هاَشْأَ جَراسانُ خْنِ مٌيْأَ نَلَقْلَوق

 
  ْهُبـِ عازِضْوَّ الـرَُرضَْني أنِِّئَْم اطُتْلُقَف 

ــال  ــَ اجلِِبإىل س ــَ بِارَّب ــْلُ مَةَضْي   ِهِك
 

  ْهُِبسالَ عليـــه فــــٍ غـــادُهُلـــِوآم 
 وعاد من خراسان يريد  ،وأخذا له ألف دينار، فعرضا القصيدة عىل عبد اهللا  

فأصـبح ، وأكرمه ، فأنزله ، و الوفاء بن سلمة فلام دخل مهذان اغتنمه أب، العراق 
  ،م ذلـكافغم أبا مت، ومنع السابلة ، قطع الطرق ، ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم 

ال إن هذا الـثلج ال ينحـرس إف، وطن نفسك عىل املقام : فقال له ، ورس أبا الوفاء 
كتب يف وصنف مخسة ، واشتغل هبا ، فطالعها ، وأحرضه خزانة كتبه ، بعد زمان 

فبقـي كتـاب ، وهي قـصائد طـوال ، والوحشيات ، منها كتاب احلامسة ، الشعر 
حتى تغريت ، وال يكادون يربزونه ألحد ، احلامسة يف خزائن آل سلمة يضنون به 

، فظفـر بـه ، وورد مهذان رجل من أهل دينور يعـرف بـأيب العـواذل ، أحواهلم 
فضوا ما عداه من الكتب املـصنفة يف ور، فأقبل أدباؤها عليه ، ومحله إىل أصبهان 

  .» ثم فيمن يليهم، فشهر فيهم ، معناه 

                                                        
   .١٥٥ - ١٥٣/ ١ديوان أيب متام ، ج) ١(

َقلقل ) ٢( َ ْ  .أبعده : عازبه . ها ، أراد قلب العاذلة بلق: جأشها . َّحرك : َ
 .أي معظم ملكه : بيضة ملكه   



 
 

 
٤٨ 

 
، ويف اختيـاره ، لقد كشف املرزوقي يف رشحه عن منهج أيب متـام يف شـعره 

إن أبـا متـام معـروف : وقلـت  « : حيث يقـول، يف اختياره ليس كشعره نه أو
،  ٌنازع يف اإلبـداع إىل كـل غايـة، ف املسلك ملا ينظمه ، مألو ُاملذهب فيام يقرضه

ٍحامل يف االستعارات كل مشقة َّوتغميض املعنى أنى تأتى ، ٌمتوصل إىل اللفظ ،  ٌ
َوقدر، له  ، ٌ؛ وهو عادل فيام انتخبه يف هذا املجموع عن سـلوك معـاطف ميدانـه َ

ٍومرتض ما مل يكن ف فلم أجد فيه ما يوافـق ُوشأنه،فقد فليته ، ام يصوغه من أمره يُ
  – إذا ملـك زمـام االختيـار –ومعلوم أن طبع كـل امـرئ . ذلك األسلوب إال اليسري 
ِويرصفه عام ينفر منه ، ُجيذبه إىل ما يستلذه وهيواه  . » وال يرضاه، َ

 وإنام هو  « : ً  وكذلك الدكتور إحسان عباس يكشف عن هذا املنهج قائال
فيستخرج منه املقطعات التـي حيتـاج إثباهتـا إىل تـذوق ، يعمد إىل الشعر القديم 

وقد دلت خمتاراته عـىل أنـه يـستطيع أن . معرضا عن القصيدة يف األكثر ، أصيل 
يتجاوز طريقته الشعرية وما فيها من طلب للصور ومن إغراب يف توليـد املعـاين 

عفوية واستغالل للذكاء الواعي إىل شعر مشمول بالبساطة ويشء غري قليل من ال

                                                        
  -نـرشه أمحـد أمـني،١/٤ج،سة أليب عيل أمحـد بـن حممـد بـن احلـسن املرزوقـي رشح ديوان احلام)  ١(

 .القاهرة .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧الطبعة الثانية.عبد السالم هارون

 للـدكتور ، تاريخ النقد األديب عند العرب نقد الشعر من القرن الثاين حتى القـرن الثـامن اهلجـري)  ٢(
 .٢٠٠٦اإلصدار الرابع ، ٢٠٠١ثالث الطبعة األوىل اإلصدار ال، ٦٠صإحسان عباس ، 



 
 

 
٤٩ 

ّثم إنه ال يطلب ذلـك فـيام ذلــله العلـامء مـن شـعر ،والصدق العاطفي املبارش 
 إىل أناس مغمورين من شـعراء اجلاهليـة - يف األغلب - وإنام يعمد، املشهورين 
فـإن املفـضل ، دون مثال حيتذيه سوى االعـتامد عـىل الـذوق الـذايت ،واإلسالم 

معتمدين عىل ما ، يارمها إىل القصيدة  واألصمعي من قبله إنام عمدا يف اختالضبي
فكـان أبـو متـام بـذلك ، كانت الرواة قد استخرجته ونوهت به من شعر املقلني 

وقد أتيح له أن هيتدي إىل ابتكـار جزئـي . رائدا كثر مقلدوه دون أن يبلغوا شأوه 
 وبـه "احلامسـة"حتت فـن جديـد سـامه ... حني مجع رضوبا من الفنون الشعرية 

   بـني اختيـار أيب متـام وطريقتـهً حقـاًاوقد كـان البـون بعيـد.ب كلهسمى الكتا
 . »  الشعرية

فكـام أملتـه .  إذن فمنهج أيب متام يف محاسته خمتلـف عـن طريقتـه الـشعرية 
عبقريته بأن يغرب ويولد املعاين يف شعره أملته باالنتخاب يف طريقة خاصة ميزته 

 .ملعايري اللغوية من اٍ وهذا ماسنراه يف تطبيق بعض.عن غريه 



 
 

 
٥٠ 

 
  

مثلت ، قائمة عىل اختيار القصائد الشعرية كاملة -١
 واحلفاظ عىل القصيدة العربية ، الذوق اخلاص 

قائمة عىل املقطوعات الشعرية التي مثلت 
 ميز اخلاص بأيب متامالذوق امل

ــري  غلب شعرائها من املشهورينأ -٢ ــورين غ ــن املغم ــشعراء م ــب ال أغل
 املشهورين وشعراء مقلني 

بدأها برتتيب القصائد من غـري : املفضليات  -٣
  ،وال خامتة  فأول مفـضلية لتـأبط رشا، مقدمة 

 .وآخرها للممزق العبدي 

بدأها برتتيب القصائد مـن غـري : األصمعيات 
بن وثيل فأول أصمعية ابتدأت بحسيم  ،مقدمة 

 وانتهت باملتلمس ، الرياحي 
  ،بدأها املؤلـف بمقدمـة: مجهرة أشعار العرب 

إىل  هوقـسم كتابـ،  كتابـه بخامتـة بـسيطة وأهنى
 .مقدمة نقدية وتقسيم حمكم دقيق : قسمني 

، قسم أبـو متـام ديوانـه إىل أبـواب عـدة 
مذمـة  ًوانتهـاء ببـاب، احلامسة ًابتداء بباب 

،  أبــواب ١٠حيــث ضــم الكتــاب ، النــساء
وبـاب ، وباب املراثي ، باب احلامسة :(وهي 

ــسيب ، األدب  ــاب الن ــاب ا، وب ــاءوب ، هلج
،  وباب الـصفات ، وباب املديح واألضياف 

وبـاب ، وباب امللح  ، وباب السري والنعاس 
 )مذمة النساء

 ،فالديوان قائم عىل التبويـب حـسب املعـاين
ابـه  هناية كل باب ينهـي بويف، واألغراض

 )  تم باب كذا وهللا احلمد ( :بقوله 

وأحيانا يـورد ، فهي قصرية ،  مقطوعات هي  قصائد فهي أطول من املقطوعاتهي -٤
 بيتني فقط



 
 

 
٥١ 

  

و أكثـر ، أيورد املفضل واألصمعي قـصيدة  -٥
 بينام صاحب اجلمهرة ال يورد إال  ،لشاعر واحد

 .قصيدة واحدة لشاعر معني 

متام يف ديوانه أكثر من مقطوعـة يورد أبو 
لشاعر معني فمثال يورد لعروة بن الـورد 

  مقطوعات تس

  قصيدة ١٣٠عدد قصائد املفضليات  -٦

  قصيدة ٩٢وعدد قصائد األصمعيات 
  قصيدة٤٩وعدد قصائد اجلمهرة 

ــوان احلامســة   ٨٩٥عــدد مقطوعــات دي
مقطوعة شعرية فمختارات أيب متـام مـن 

 تارات السابقةحيث العدد أكثر من املخ

 رشحا ٤٤ بلغت فقدرشوح احلامسة أكثر  صمعيات واجلمهرة حت املفضليات واألُرش -٧
 غري الرشوحات املجهولة 

  ،واجلمهرة من األراجيـز، ختلو املفضليات  -٨
 بينام نجد يف األصمعيات ثالث أراجيز  

يف محاسته مل  يعمد أبو متام إىل كثرة الرجز  
ته حوت ذلـك  إال أن محاس،  لهمع حفظه

 .الشعر أكثر من املختارات السابقة
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 . املعيار اللغوي - ١
 . املعيار املضموين - ٢
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الذي يعرب بـه فهي األساس ،     تعد اللغة من أهم مكونات العمل الشعري 

ذ إن فرديـة الـشاعر إ، ومجاليـة ، بصورة فنية ، ومشاعره  الشاعر عن موضوعاته
ث جيعلها بحي، بلغة حتمل خصوصيته ، تكمن يف قدرته عىل اإلتيان بأفكار مبطنة 

 .جتاربه نقال معربا صادقا و، قادرة عىل نقل عواطفه 
 كأيب متام حيملنـا  وإن الوقوف عىل ظاهرة املعيار اللغوي يف اختيارات شاعر

، من حيث لغتـه اخلاصـة يف شـعره، وطبيعة أمره ،  ذات أيب متام عىل الرجوع إىل
ونـرى املعـايري التـي ، ومنهجه الشعري الذي قام عليه ديوانه ، ومن حيث ذوقه 

 . ومن ثم ننظر يف اختياراته ، وفنون قوله، امتازت هبا قصائده 
  ،نجد أنه اتسم بمنهج معني، وإذا ما نظرنا نظرة رسيعة خاطفة حول ديوانه 

 : س أمهها متمثلة يفويمكن أن نلم، من حيث اللغة 
  :الغريب -١

 .والبدوية املتوعرة ، والوحشية ،  مسألة األلفاظ الغريبة 

ال يظهر معناها وعدم ظهور املعنى ،  أن تكون الكلمة وحشية يه: والغرابة 
كوهنا غري مأنوسة االسـتعامل عنـد : ومعنى وحشيتها . ينشأ عن وحشية الكلمة 

كام ، إىل أن ينقر عنها يف كتب اللغة املبسوطة فيحتاج يف معرفتها ، العرب اخللص 
   : فقال  ،روى عن عيسى بن عمر النحوى أنه سقط عن محار فاجتمع عليه الناس

 أى اجتمعـتم ، » يافرنقعوا عنـ! أكؤكم عىل ذى جنة ؟ تك مالكم تكأكأتم عيل«
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 :  كام يف قول العجاج ، أو خيرج هلا وجه بعيد . تفسحوا 
 جاّوفامحا ومرسنا مرس

هـو : فقيـل ،  حتى اختلف ىف خترجيـه "ّمرسجا "فإنه مل يعرف ما أراد بقوله 
 يف هيريـد أنـ، رسيـج : يقال لـه ، منسوبة إىل قني ، رسجيية : من قوهلم للسيوف 

مـن الـرساج ، يريـد أنـه يف الربيـق : وقيل .  والدقة كالسيف الرسجيي االستواء
 أى حـسن:  بكرس الـراء"وجههرسج " يقرب من قوهلم وهذا يقرب. كالرساج 

  .وحسنه، أى هبجه : ورسج اهللا وجهه 
 لكـي يميـز نفـسه بـني شـعراء ؛َنه قصد الغرابة قـصدا أوعرف عن أيب متام 

مما أدى بـه ذلـك ، وعبقريته الفذة، ولكي يظهر يف شعره ثقافته اللغوية  ، عرصه 
، فعمـود الـشعر ونقاده، إىل اخلروج عىل عمود الشعر كام يقول شعراء عرصه 

  ، التي نجدها يف شعر أيب متاموالكلامت غري املألوفة، ينفر من األلفاظ الغريبة 
                                                        

 ١٢، ١١/ ١تـأليف عبـد املتعـال الـصعيدي ج، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علـوم البالغـة )  ١(
  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠طبعة 

  ُكام قـال البحـرتي  حيـنام سـئل عـن ، فاآلمدي يري أن أبا متام خرج عىل عمود الشعر، ومل يقم به )  ٢(
  املوازنـة» كان أغوص عىل املعاين مني، وأنا أقوم بعمـود الـشعر منـه « : فقالوعن أيب متام ، ِنفسه 

  .١٢ / ١لآلمدي ج

  ،واجلرجـاين، اآلمـدي : مثـل، أثارهـا النقـاد القـدماء ، قضية عمود الـشعر قـضية نقديـة قديمـة  )٣(
، ينبغـي وفحواها هي جمموعة من اخلصائص الفنية املتوفرة يف قصائد فحـول الـشعراء، واملرزوقي 

ُـ رشف املعنى وصـحته ـ جزالـة : وأمجلوها يف سبعة عنارص وهي . ًأن تتوفر يف الشعر ليكون جيدا ُ ّ ُ
= 



 
 

 
٥٥ 

  :ومنها قوله
ــق ــن ذراك عوائ ــايت ع ٌومزحزح ِ َِ َْ ََ َُ ِ  

 
ـــد  ـــري املؤي ِأصـــحرن يب للعنْقف ِِ ُ َ ََ َ ِْ ْ َ  

  . الداهيـة: والعنقفـري ، خـرجن يب إىل الـصحراء : فأصحر . كنفك : ذراك  
ــد  ــيم: املؤي ــر العظ ــن العواإأي . األم ــي إىل ئ ــك دفعتن ــدتني عن ــي أبع   ق الت

 . الصحراء
 فـإن أبـا متـام تعمـد أن يـدل يف «  :ومما قيل عن أيب متام يف تعمده للغرابة

مد إدخال ألفاظ غريبة يف مواضـع فتع، وبكالم العرب ، شعره عىل علمه باللغة 
 :كثرية من شعره ، وذلك نحو قوله 

ـــــ ـــــابه ـــــارى ي   ُجريُن البج
 

ـــَأ  ـــَدْه َى هل ـــَا األَ ـــْ الَسُؤْب   ُرْيَوُغ
 :وقوله  

 ِواءَلَغْ ىف الَْتيَبْرَ أِْبئَّ اتَكْدَق
                                                        = 

ُـ اإلصابة يف الوصف ـ املقاربة يف التشبيه ـ التحام أجزاء الـنظم ، والتئامهـا عـىل . ُاللفظ واستقامته ُِ ُ ُ
ِختري من لذيذ الوزن  ِ مناسبة املستعار منه للمستعار ل-ّ ِ ُ مشاكلة اللفظ للمعنى، وشـدة اقتـضائهام _هُ ُ

 .١/٩رشح ديوان احلامسة للمرزوقي ج: ينظر . ِللقافية حتى ال منافرة بينهام
  . ١/٢٦٨ديوان أيب متام ج)  ١(

، ٢٥ص ،الـواد حـسني للدكتور . متام أيب ديوان يف الشعر اللغة: وينظر  ، ١/٢٦٨مصدر سابق ج)  ٢(
 اإلسالمي الغرب دار ، م ٢٠٠٥ / هـ ١٤٢٥ ، األوىل الطبعة

  .٢٦ ، ٢٥ / ١ ، لآلمدي  املوازنة)  ٣(
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 :وقوله 
َهيَبارى أُر تْ بكَمْرَقَأ َا  احلُّ  ُضَفْ
 . » وهذا يف شعره كثري موجود

  ،وأخبارهـا، وأيـام العـرب   ،أبو متام شاعر قوي يف علم اللغـة «: و قالوا 
وآفته عنـد  . ويعرف فيه، ويطلبه ، ويقصده  ًوهو يستعمل هذا كثريا يف شعره ، ،وأمثاهلا

 . » واألمحق عدو ما جهل ، فيعادونه، قوم أهنم ال يفهمون حماسنه 
نافر اختياراتـه إال أن من القدماء من ذهب يف تربئة أيب متام مما عيب به من مت

 إنـام أغلـق شـعر « :  العـالء املعـريقال أبو. ٍخر خمالف للجميع آٍإىل مذهب 
، واجلهلـة مـن الناسـخني ،  مـن الـرواة ُةَفَعَّر عنه ، فتناقله الـضَثْؤُالطائي أنه مل ي
وغـريوا ، س ّوتغل،  ٍصاَرْدَباحلركة فأوقعوا الناظر بام جنوه يف أم أ فبدلوا احلركة

تغيـري ألن  ،ً خابطا يف عـشواء  الفهمفغادروا، بعض األحرف  بسوء التصحيف 
إىل اخلـاء ، فأما نقل احلاء . ينشب الفطن يف احلبالة ، والكرسة  الضمة إىل الفتحة

 . » وانتكاس تقرن به بالدة، فيحدث عنه إلباس ، والدال إىل الذال 
وعىل هذه االختالفات من آراء  النقاد مابني  من يرى تعمد أيب متام للغريب 

والـرواة الـذين ، هـذه الغرابـة بـسبب الروايـة  ئن يـربومابني م، لعلمه باللغة 

                                                        
  .١١اللغة الشعر يف ديوان أيب متام ، للدكتور حسني الواد ، ص ) ١(

 ١٢، ١١ ص سابق مصدر)  ٢(
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وعىل كل فإن أبا متام قامت حوله خصومة نقدية ، وعدم الفهم ، باجلهل تناقلوها 
مما جعلهم يتحدثون عـن ، جعلت النقاد يوازنون بينه وبني شعراء عرصه، كبرية 

شاعر فحـل واحلق أن أبا متام .  ي ًكام  نراه واضحا عند اآلمد، وعن غموضه ، رسقاته 
 . ثارت حوله تلك احلركة له منهج جديد يف شعره لدرجة أنه، وجمود ، جميد 

 البسته تلـك ذيوال، فهذا الشاعر الذي نحن بصدد احلديث عن اختياراته 
اعتمد فيها عىل معايري ، املالبسات النقدية يف منهجه الشعري كانت له اختيارات 

ره ؟ وهل سلك أبو متام يف اختياراتـه فهل يا ترى هي نفس معايريه يف شع. معينة
 نفس مسلكه يف ديوانه ؟

ومن هنـا يـأيت سـؤال آخـر هـل هـذا ، رأينا سلفا أن أبا متام أولع بالغريب 
الغريب موجود يف اختياره ؟ وهل ألزم أبـو متـام نفـسه هبـذا املعيـار اللغـوي يف 

 ؟اختياره؟ وهل ثقافته اللغوية أثرت يف ذوقه الشخيص الذي يميل له
والشعر الصعلوكي نجـد أن تـأبط رشا كـان عـىل رأس ، من خالل احلامسة 

  :يقول، الصعاليك يف صعوبة لغته 
  فاَّن الـصَ عـَّلَزَي فـِرْدَ هلا صُتْشَرَف
 

ــه  ــْؤُ جِب ــلٌؤُج ــٌ عب َ خمــٌْنتَ وم َُّرصُ

 .ظهر دقيق: ومعنى متن خمرص ، أي صدر ضخم :  وقوله جؤجؤ عبل

                                                        
 اجليـل دار ، ٣٦ ، ص ١١احلامسية ،  صالح أمحد املنعم عبد الدكتور حتقيق  أليب متام ،احلامسة ديوان) ١(

 م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ األوىل الطبعة و وتبري



 
 

 
٥٨ 

وذلك حـني صـب ،  ألجل هذه اخلطة صدره عىل الصفا أنه فرش: واملعنى 
 .فزلق به عن الصفا، العسل 

  :وقوله أيضا
ـــل ـــزِخـــارِّ ادُقلي ـــِعَ تّ إالِادَّ ال   ًةَّل

 
ْ الـرشَزَشَ نـْفقد  عـاِ املَقَ والتـصُوفُسُّ

أي : الـرشسوف . الـشخوص :  والنـشوز أي.  ما يتعلل بـه : تعلة : وقوله 
 . ترشف عىل البطن مقاطع األضالع التي

فـآثر الطـوى حتـى ، ًنه ال يدخل الزاد يف بطنه إال قليال يتعلل به أ: واملعنى 
خللوهـا ؛ هزل، وترى رؤوس أضالعه شاخصة، وأمعاءه يلتصق بعضها ببعض 

 . من الطعام
غرب يشء يف صعاليك ديوانه تعد قليلة جدا إذا ما قورنـت أفهذه الكلامت التي نراها 

  التـي ، وباأللفـاظ الـصعبة ، فتأبط رشا لـه أبيـات تزخـر بالغريـب . عريمع نتاجهم الش
 : ومن ذلك قوله ، ال يمكن أن تفهم إال بالرجوع إىل معاجم اللغة 

  وراعنـي، وحثحث مشعوف النجـاء
 

ــا، ٌأنــاس بفيفــان     فمــزت القرائن
ــق  ــأدبرت ال ينجــو نجــائي نقن   ف

 
ـنا    يبادر فرخيـه شــــامال وداجــــ

                                                         
 ١٤٣ص،  ١٦٦ ، احلامسية  سابقمصدر)  ١(

دار الغـرب  ، ٢١٦ ص ،عـيل ذو الفقـار شـاكر: مجـع وحتقيـق ورشح ، ديوان تأبط رشا وأخبـاره )  ٢(
  .م١٩٩٩/هـ ١٤١٩الطبعة الثانية و،  م ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤الطبعة األوىل ، اإلسالمي 

، ّوالشامل هي البقية مـن املـاء ، وهو من أعدى احليوان ، َّالذكر من النعام : أي ، هو الظليم :النقنق )  ٣(
  .وهو املطر الكثري، ّوالدواجن من الدجن 



 
 

 
٥٩ 

  ٌ احلص هـزروف كـأن عفـاءهمن
 

  إذا استدرج الفيفا ومد املغابنـا 
ٌأزج زلـــوج هـــزريف زفــــازف  َ  

 
  ِهزف يبذ الناجيـات الـصوافنا 

وأغلبها  تعني الرسعة، وتدور ، فهذه األبيات كل كلمة منها بحاجة لتفسري  
 فهو.. ، والفرار التي كان حيياها هو والصعاليك واهلروب، حول معنى الركض 

  ،يركض برسعة الظليم وقت غروب الشمس، ًيركب حصانا كاملجنون املذعور 
فرتاه لـرسعة عـدوه يطـري شـعره إذا اسـتدرج يف ، وقد رأى ماء، وجواده قليل الشعر 

  ،كلها تعني الرسعةووهزريف ،  ثم هو رسيع فأزج زلوج  ،الفلوات مد أفخاذه يف عدوه
 .يفوق غريه من اخليولوزفازف تعني الريح، فهو يف هذه الصفات 

وليس ، وشعر اجلاهلية ، نه شعر الصحراء أومعروف عن الشعر الصعلوكي 
وجود الغريب يف شـعرهم يعـد مـن الـصفات الغالبـة و، بغريب عليهم الغرابة 

                                                        
ِوهو املنجرد الـشعر ، واحلص مجع أحص ، يعني النقنق ، من احلص )  ١( ْ   ،وهـو أخـف لـه يف العـدو، َّ

ْ العظـيم اخللـقىن بمعنويكو،  الرسيع اخلفيف ىواهلزروف يكون بمعن، وأرسع  وعفـاء النعـام .  َ
 حتـى يـدرج عـىل  ، وأثـاره ،ْأقلـق الـرتاب: واسـتدرج أي ، ويطري عفاؤه من شدة عدوه . ريشه 
ْمجع رفغ - و األرفاغ -مجع إبط  -اآلباط : واملغابن ، الصحراء  :والفيفاء ، األرض  وهـو بـاطن - ُ
  .صاه يف العدووأق، ومد املغابن كناية عن بذل اجلهد ، الفخذ 

  ،فيبدو وكأنه ال حيـرك سـاقيه، والزلوج الذي يميض مرسعا ، طويل الساقني بعيد اخلطوة : األزج )  ٢(
َوالزفزاف  النعام خلفته يف سـريه ، الشديد احلركة كثريها :واهلزريف ، وإنام يتزلج هبام  أو لتحريكـه ، َّْ

ُّواهلزف ، اسطا جناحيه  ب ،ف يعني مرتاميا بنفسهزوزفا، جناحيه حني يعدو  َ :  يبـذ أي،اجلـايف القـوي : ِ
  .اخليل الرسيعة القائمة: والناجيات الصوافن أي ، ويفوق ، يسبق 



 
 

 
٦٠ 

  ؛وفـرسوها، وعللوهـا ، ها وحفرش،  ما اختلف النقاد يف لغتهم ًوكثريا، عليهم 
أساسيا  ًومل جيعله معيارا،  الغريب إىل يف اختياره ولكن أبا متام مل يعمد، لصعوبتها 
ولو كان األمر بخالف ذلك لوجدنا كل أبيات الغريب لـشعراء الـصعاليك ، يف اختياراته 

 .  يف ديوانهًولوجدنا مقطوعة تأبط رشا، تعج يف ديوانه 

  : البديع -٢
 أنـه كـان إال، وطوعوه يف شعرهم ، وأنواعه ، إن القدماء اهتدوا إىل البديع 

فالشاعر  َوكان بديعهم بسيطا ببساطة حياهتم ،، يأيت من دون تعمد ، عفو اخلاطر 
بعـض شـعراء العـرص  و ،أو البيتني يف القصيدة، منهم يقول يف هذا الفن البيت 
ثر مـسلم أواقتفى ، فأوهلم مسلم بن الوليد ،  به ً خاصاًالعبايس اختذ من هذا الفن مذهبا

  .ًحتى جاء شعره زاخرا به، ه مذهبا يف هذا الفن فاختذ ل، أبو متام 
: ي حممد بـن قاسـم بـن مهرويـه ، قـال ثنحد « : ويف ذلك يقول اآلمدي

أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليـد ، ثـم اتبعـه أبـو متـام ، : سمعت أيب يقول 
واستحسن مذهبه ، وأحب أن جيعل كل بيت من شعره غري خال من بعض هـذه 

ً، فسلك طريقا وعـرا ، واسـتكره األلفـاظ واملعـاين ، ففـسد شـعره ، األصناف  ً
 .»  وذهبت طالوته ، ونشف ماؤه

                                                        
نجـاح هـادي كبـة يف الـشبكة :  د» ظاهرة التأنق البديعي يف شعر أيب متام «مستفاد من بحث بعنوان ) ١(

 preview.html/http://dc١٨٩,٤shared.com/doc/mK٦cXpr٤: العنكبوتية املوقع 

  .١٨ - ١٧ / ١املوازنة ، لآلمدي ج) ٢(



 
 

 
٦١ 

ثـم جـاء  «  :فيقـول، ويشري اخلفاجي إىل دور أيب متام فيام يتصل بالبـديع 
ومن استعامل ، فلهج به منهم مسلم بن الوليد األنصاري ، وأكثر منه ، املحدثون 

  : ذه الفنون املذكورة يف صناعة الـشعر ، حتـى قيـل عنـه واملخالف وه، املطابق 
   فـزاد عـىل مـسلم  ،فسد الشعر ، جاء أبو متام حبيب بن أوس بعـدهأإنه أول من 
   يف ءهء الذي ال غايـة ورايوالرد، واإلكثار منه ، حتى وقع له اجليد ، يف استعامله 

 . » القبح
بـن ثـم إن حبيـب  « : فيقـول، يب متام  البديع يف شعر أةيشري ابن املعتز إىل غلبوكام 

 فأحـسن يف  ،وأكثـر منـه، وتفرع فيه ، حتى غلبه عليه ، وس الطائي من بعدهم شغف به أ
 . » وثمرة اإلرساف، وتلك عقبى اإلفراط ، وأساء يف بعض ، بعض ذلك 

بن ربنا أمحد خأ: محد قال أأخربين عبد  هللا بن :  ويقول املرزباين يف املوشح
وكـان  -سمعت احلذيفة بن حممد الطائي الكـويف : قال ، عن عيل املهدي ،مد حم

وروى هـذا ، فيخـرج إىل املحـال ، أبـو متـام يريـد البـديع :  يقول -من العلامء 
                                                        

عبد املتعـال الـصعيدي ، مطبعـة :  ، رشح وتصحيح ١٨٥رس الفصاحة ، ابن سنان اخلفاجي ، ص ) ١(
النهج الـشعري يف العـرص العبـايس : وينظر .  هـ ١٣٨٩حممد عيل صبح وأوالده ، ميدان األزهر ، 

  .٧٦وعالقته بالشعر اجلاهيل ، للدكتور عبد اهللا باقازي ، ص 

إغنـاطيوس كراتـشقوفكي ، :  ، اعتنى بنرشه وتعليق املقدمة والفهارس ١لعبد اهللا بن املعتز ص ، البديع ) ٢(
 . هـ ١٤٠٢دار املسرية ، بريوت ، الطبعة الثالثة 

 عىل حتقيق،٣٧٣ ص للمرزباين ، الشعر صناعة من أنواع عدة يف الشعراء عىل العلامء خذمآ املوشح)  ٣(
  .٢٠ / ١املوازنة ، لآلمدي ج: وينظر  . العريب الفكر دار ،البجاوي حممد



 
 

 
٦٢ 

 .سمعت حذيفة بن حممد يقوله : قال ، عن ابن مهرويه ،حممد بن داود احلديث 
بعد رعاية تطبيقيه عىل هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم : وعلم البديع 

 .ووضوح الداللة، مقتىض احلال 
  ،والتـسهيم، واإلرصاد ، واملقابلة ، كالطباق : ويتمثل يف املحسنات املعنوية

  ،والتشطري، واجلناس ، كالسجع : واللفظية، وغريها ، واالستخدام ، واملشاكلة 
  .وغريها

وأسمى ، ع يف أهبى حلته وقصيدة أيب متام يف فتح عمورية متثل جوانب البدي
  :حيث يقول، ًفنرى الطباق ماثال منذ بداية قصيدته ، صوره 
  ِبُتـُ الكَنِ مـًبـاءْنَأ ُدقْصَ أُفْيَّالس

 
  ِبِعـَّ واللِّدِ اجلـَْنيَ بـُّدَ احلـِهِّدَيف ح 

   يفِِفحائَّ الصُودُ السِِحفائَّ الصُيضِب 
 

ــُم  ِوهنُت ــَّنِ ــشُالءِ ج ــِّ والرِّكَّ ال   ِبَي
  :ويرتاءى لنا اجلناس يف قوله 

  ًةَعـِ المِمـاحَْر األِبُهُ يف شُمْلِوالع
 

  ِبُهُّ الشِةَْعبَّ ال يف السِْنيَسيَِم اخلَْنيَب 
  :كام نجد التشطري يف قوله 

                                                        
  .٥٧٢- ٥٧١ ص/٤ج الصعيدي املتعال لعبد ، البالغة علوم يف املفتاح لتلخيص اإليضاح بغية)  ١(

  .١/٩٦ج متام ديوان أيب)  ٢(

  .٩٦ / ١مصدر سابق ) ٣(

  .١٠٠ / ١ديوان أيب متام ) ٤(



 
 

 
٦٣ 

ــ ــْعُ مُِريبْدَت ــ ، ٍمِصَت ــُ ماهللاِِب   ، ٍمِقَتنْ
 

  ِبِتغــــْرُ ميف اهللاِ،  ٍبِقــــَتْرُ مهللاِ 
ار أبو متـام يف أغلـب قـصائده ،إذ إنـه اختـذ مـن البـديع وعىل هذا النمط س 

ًمذهبا خاصا يف إبداعاته الشعرية  ً. 
   وهنا يأيت سؤال هل التـزم أبـو متـام البـديع يف اختياراتـه أم أن اختياراتـه 

 مغايرة ملا عرف عن مذهبه؟
نجد  -الذي هو جمال الدراسة  -لوكي فمن خالل الوقوف عىل الشعر الصع

 :يتمثل يف بعض املقطوعات أن البديع 
  :طباقال: أوال 

   :الطباق عىل حد قول القتال الكاليب

   وال يـرىًايرى أن بعد العرس يرس
 

ــدهر الزب  ــه ال ــرس أن ــان ي   إذا ك
 .) العرس واليرس (وبني ) يرى وال يرى(جاء الطباق بني  

 : ويف قول سعد بن ناشب
  وإن لنــا إمـــا خــشيناك مـــذهبا

 
ـث ال  دهر أطوارإىل حـي    نخـشاك واـل

  .)خشيناك و النخشاك (طباق بني  

                                                        
  .١٨٤ صديوان احلامسة ، أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ،)  ١(

 ١٨٨مصدر سابق ص)  ٢(



 
 

 
٦٤ 

 : وقول أيب النّشناش
  فعش معدما أو مت كـريام فـإنني

 
  أرى املوت ال ينجو من املـوت هاربـه 

  .)مت ، فعش (طباق بني  
َوقول جعفر بن علبة احلارثي ََ ْ َُ ُ  : 

ـــنهن فإهنـــا ـــويص بي ـــود قل   وق
 

  ستضحك أكبـادا وتبكـي بواكيـا 
  .)الضحك والبكاء (طباق بني  

  :  اجلمع والتقسيم يف قول تأبط رشا:ًثانيا 
  مهـــا خطتـــا إمـــا إســـار ومنـــة

 
ــدر  ــاحلر أج ــل ب ــا دم والقت   وإم

 ةإسـار ومنـ«  :مي فيقول يثم يوضح بشكل تقس، ) خطتا( يف قوله ثنّى فهو 
 . » وإما دم

  :ويف بيت جعفر بن علبة احلارثي
ــ ــا ثنت ــالوا لن ــد مــنهامفق َّان الب ُ  

 
ُصدور رمـاح أرشعـت أو سالسـل  ِ َ ُ ُ ُ  

 
                                                        

 ٩٩مصدر سابق ص )  ١(

 ١١١مصدر سابق ص )  ٢(

   .٣٦مصدر سابق ص )  ٣(

   .٣١مصدر سابق ص )  ٤(



 
 

 
٦٥ 

 :اجلناس : ًثالثا 
  :ويتمثل ذلك يف بيت سعد بن ناشب

ـــردع عزيمـــة مهـــه   إذا هـــم مل ت
 

  ومل يأت ما يـأيت مـن األمـر هائبـا 
   مهه حيث إن األوىل بمعنى اهلمـة مـن العزيمـة والثانيـة -هم : جناس بني  

 .من اهلم 
  :وقوله

ــ َت هلــا إن الكــريم وإن حــالفقل ْ ُ  
 

ِليلفى عىل حال أمـر مـنن الـصرب  ْ ِّ ُِ َ  
 حال حيث إن األوىل بمعنى احلال من الـسهولة واللـني -حال : جناس بني  

 .والثانية بمعنى حاله الذي يقع فيه 
  :وبيت جحدر بن ضبيعة

ــــت ــــل إن أمل ــــيل اخلي ِردوا ع َّ َْ َّ ُّ ُ   
 

َّإن مل يناجزهــــا فجــــزوا مل  ُّ ُْ ُ ْ   تــــيْ
:  ملتي حيث إن األوىل بمعنى نزلت ، والثانية من اللمـة -أملت : جناس بني  

 .الشعر خلف شحمة األذن 

                                                        
   .٣٥بق ص مصدر سا)  ١(

   .١٨٧مصدر سابق ص )  ٢(

   .١٤٦ - ١٤٥مصدر سابق ص )  ٣(



 
 

 
٦٦ 

  :وبيت القتال الكاليب
ــه ــل غم ــر اللي ــا مل ي ــم مه َّإذا ه ُ  

 
  ُ ومل تــصعب عليــه املراكــبليــهع 

 مها حيث إن األوىل بمعنى العزم والثانية بمعنى األمر أي -هم : جناس بني  
 .إذا عزم عىل أمر 

  :ًوبيت تأبط رشا
  فاســـقنيها يـــا ســـواد بـــن عمـــرو

 
  ُّإن جـــسمي بعـــد خـــايل خلـــل 

 خل حيث إن األوىل يريـد هبـا خالـه والثانيـة خـل أي -خايل : جناس بني  
 .ًأي أن جسمه بعد فقد خاله أصبح هزيال : بمعنى املهزول 

 :التكرار-٣
بـل هـو مـن حماسـن ، عند العـرب فن قويل من األساليب املعروفة التكرار 

 ،ّمن الكر بمعنى الرجوع، ويأيت بمعنى اإلعادة: ّ يف اللغة أصلهوهو الفصاحة
وقـد يـأيت  لـه . أعاده مرة بعد أخـرى: وكر كره أي،  اليشء "ّكرر"فـ. والعطف

ّكـررت الـيشء : الرجوع، يقال: ّالكر: ترصيف آخر هو التكرير، يقول اجلوهري
ًتكريرا وتكرار أو لفظ أكثر من ، تكرار كلمة :  وأما يف االصطالح، فاملقصود به ،اً

                                                        
   .١٨٤مصدر سابق ص )  ١(

    .٢٣٤مصدر سابق ص )  ٢(

 – لبنـان – ، دار الفكـر ١٧٩ / ٣االتقان يف علوم القرآن ، جلالل الدين عبد الـرمحن الـسيوطي ج)  ٣(
 .ب  م ، حتقيق سعيد املندو١٩٩٦/  هـ ١٤١٦الطبعة األوىل 



 
 

 
٦٧ 

أو للتهويـل، ، مرة يف سياق واحد لنكتة ما، وذلك إما للتوكيد، أو لزيادة التنبيـه 
 .أو للتعظيم

  إن النـاس لـو اسـتغنوا عـن التكريـر  «  :ويقول اجلاحظ مبينا الفائدة منه
ّ ومن قل اعتباره قـل  ،ّوالتنقري لقل اعتبارهم ، وكفوا مئونة البحث - التكرار - ّ

ّعلمه، ومن قل علمه قل فضله، ومن قل فضله كثر نقصه، ومن قل علمـه  ّ ّ ، وفـضله ، ُّ
ّوكثر نقصه مل حيمد عىل خري أتاه، ومل يذم عىل رش جناه، ومل جيد طعـم العـز، وال رسور  ُّ ّ ُ ُ

 .»  األمنوال راحة، الظفر، وال روح الرجاء، وال برد اليقني 
فهـي تبـدأ ، وتتشكل ظاهرة التكرار يف الشعر العريب بأشكال خمتلفة متنوعة 

وكل شـكل مـن ، وإىل بيت الشعر ، وإىل العبارة ، ومتتد إىل الكلمة ، من احلرف 
هذه األشكال يعمل عىل إبراز جانب تأثريي خاص للتكرار، وجتدر اإلشـارة إىل 

ىل التكرار، فبحور الشعر العريب تتكون مـن أن اجلانب اإليقاعي يف الشعر قائم ع
والرس يف ذلك يعود إىل أن التفعـيالت العروضـية متكـررة يف ، مقاطع متساوية 

هذا باإلضافة إىل . مستفعلن مستفعلن، مستفعلن: ًفمثال يف بحر الرجز، األبيات 
أو ، إن هذا التكـرار املتامثـل . أن التفعيلة نفسها تقوم عىل تكرار مقاطع متساوية

ًاملتساوي خيلق جوا موسيقيا متناسقا، فاإليقاع ما هو إال أصوات مكررة  ً وهذه ، ً
                                                        

  .كرر مادة ، منظور البن العرب لسان) ١(

رشحـه ،  الرسالة الثامنـة ، ٣/١٨١ ج أليب عثامن عمرو بن بحر بن حمبوب البرصيرسائل اجلاحظ) ٢(
 .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ،وعلق عليه حممد باسل عيون السود 



 
 

 
٦٨ 

 .ًاألصوات املكررة تثري يف النفس انفعاال ما 
  حيـث إنـه ، ولذلك نجـد أن هـذا التكـرار سـمة ظـاهرة يف شـعر أيب متـام 

   ســواء كــان يف تكــراره للحــروف .يــشكل يف شــعره إيقاعــا موســيقيا خاصــا 
 .لكلامت أو ا

   :ومن تكرار أيب متام قوله يمدح املعتصم يف نفس القصيدة السابقة
ِ حيــْنَ أَعــاىلَ تِتــوحُ الفُحْتَفــ ــَيطُ   ِهِ ب

 
  ِبَطـُ اخلَنِ مٌرْثَ نْوَ أِرْعِّ الشَنِ مٌمْظَن 

ــ  ــَ تٌحْتَف ــُحَّتَف ــسُوابْ أب ــِامءَّ ال   ُهَ ل
 

ِواهبْثَ  يف أُضَْر األُزُْربَوت    ِبُشُا القـِ
  :وقوله 

َملا ر َى احلرب رأى العَأَّ َ َ ْ ُ توفلسِْنيَ َ ٌ  
 

ُمشتقةُب ْرَواحل  َّ َ ْ   ِبَرَ احلَنِى منَْعَ املُ
فإذا حتولنـا إىل الـشعر الـصعلوكي نجـد التكـرار مـاثال يف قـول سـعد بـن  

 : ناشب
  ًبـاِالَج ِ بالـسيفَي العـارل عنـِِّسْغَأَس
 

ــيل  ــضَّع ــ اهللاُِاءَ ق ــا ك ــِالَج َانَ م   اَب
 

                                                        
للدكتور زهري أمحد املنـصور، بحـث ) دراسة أسلوبية ( ، ظاهرة التكرار يف شعر أيب القاسم الشايب )  ١(

  ) .٢١( العدد  ) ١٣( يف جملة جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة واللغة العربية وآداهبا املجلد 

 ١/٩٧ديوان أيب متام ج)  ٢(

 ١/١٠٢مصدر سابق ج)  ٣(

    .٣٤ ، ص ١٠: ة ديوان احلامسة ، أليب متام ، حتقيق عبد املنعم أمحد صالح ، احلامسي) ٤(



 
 

 
٦٩ 

 : وقول تأبط رشا
  لَّوُ حـَاشَر ما عـْهَّ الدُيعِرَذاك قُف
 

  ُرِخــنَْم َ جــاشٌرِخــنَْ م منــهَّدشــإذ  
  :وقوله 

ــأ ــُّزُه ــِهِ ب ــيِةَوْدَ يف ن ــْطِع ِّ احل   ُهَف
 

  ِكِارََوجـان األِ باهلفـيْطِع َّزَهـكام  
  :وقول أبو النشناش 

  ْحِرُ ومل يـًواماَسـ ْحَْرسَ مل يـُإذا املرء
 

ــ  ــهْفِعطــَ ومل تًواماَس ــِ علي   ْهُ أقارب
ــائلة  ــَبالغ ٍوس ــِبْي ــائلي  عنِّ   ٍوس

 
  ْهُبـِاهَذَ مَنْيَ أَوكُعلُّ الصُلَيسأ ْنَوم 

  :وقول عروة بن الورد 
  ُهَرونـــُزجَ ي عـــىل أعدائـــهِّالِطــُم
 

ــساح  ــَ زْمِِهتَب ــِ املَرْج ــ ِيحِن ِشهرُامل َّ َ  
ـــذ  ـــَ تْ إنَلكِف ـــِنَ املَقْل ـــاقْلَت َةَّي   ه

 
  ِرِدْجــَ فأً يومــاِنْغَتْسَ تــْ وإنًمحيــدا 

  :وقوله 
ـــْيبِل ـــَغُل ـــال أو ًراْذُ ع ـــَ رَين   ًةَغيب
 

  ِحِجنُْ مـُلْثـِ مهاَرْذُ عـٍسْفَ نُِغلْبُوم 
                                                         

  .٣٦ ، ص ١١: مصدر سابق ، احلامسية ) ١(

  .٣٨ ، ص ١٣: مصدر سابق ، احلامسية ) ٢(

  .٩٩ ، ص ١٠٤: مصدر سابق ، احلامسية ) ٣(

  .١٢٨ ، ص ١٤٦: مصدر سابق ، احلامسية ) ٤(

  .١٣٧ ، ص ١٥٨: مصدر سابق ، احلامسية ) ٥(



 
 

 
٧٠ 

  :وقول أيب الطمحان القيني
  ٌبَكــْوَك َام غــابَّلــُ كٍ ســامءُنجــوم

 
ــ  ــِكواك ِ تــأوي إليــهٌبَكــْوَكدا َب   ْهُب

ومدى عالقتها باختيـاره ،  متام وائص اللغوية التى امتاز هبا أبفهذه بعض اخلص 
نرى أن أغلب خصائـصه وإن كانـت موجـودة يف ، قطوعات الشعرية يف ديوانه للم

، بل بإمكاننا أن نجـدها يف الـشعر كلـه ،  ومميزة، اختياره إال أهنا ال تعد سمة بارزة 
فعىل سبيل املثال .  بارزة متعمده متام لكوهنا كانت يف شعرهأليبولكنها كانت الزمة 

ومل تكـن شـائعة يف عـرصه وإنـام ، نجد أن أبا متام تعمد يف ديوانه الكلامت الغريبـة 
فهـي يف ، أما الشعراء الصعاليك فكانت هي ألفـاظهم . كانت نتيجة ثقافته اللغوية 

إحـسان عبـاس / الدكتورولذلك جيدر بنا أن نقول كام قال ، ة عرصهم ال تعد غريب
إن اختيار أيب متـام لـديوان احلامسـة كـان يمثـل ذوقـه : يف كتابه تاريخ النقد األديب 

 .وليس له مثال حيتذيه سوى هذا الذوق، األديب اخلاص 
 فلـو  ،وصـنعته الـشعرية، وشعره يمثل إبداعه ، فاختياره يمثل ذوقه الفني 

و اجتهنا لذوقـه الـشعري ول،  يف ديوانه ؤهوفكره نقر،  أيب متام إبداع أأردنا أن نقر
 . قرأنا يف اختياراته

ومن جهة أخرى إذا ما نظرنا إىل املـستوى اللغـوي الـذي كـان يـروق  -ب

                                                        
  .٥٢٢ ، ص ٧٠٩: مصدر سابق ، احلامسية ) ١(

 . ٦٠ ص عباس إحسان للدكتور ،العرب عند األديب النقد تاريخ)  ٢(



 
 

 
٧١ 

ومـن حيـث إعجابـه بلغـة معينـه مـن ، لذوق أيب متام من حيث اختياره للشعر 
ن نرتبها ترتيبا تدرجييا مـن أواإلكثار منها حيتم األمر علينا ب، الشعراء الصعاليك 

وأربـع  ، فنجد يف اختياره ست مقطوعـات لعـروة بـن الـورد،  لألقل األكثر
  وثـالث مقطوعـات، وجعفـر بـن علبـة احلـارثي ، مقطوعات لتـأبط رشا

، للقتال الكاليبو  ، أليب الطمحان القينيمقطوعتني و ،  لسعد بن ناشب
، النـشناشأيب و، ومقطوعـة واحـدة أليب كبـري اهلـذيل، وتوبة بن احلمـري

عمرو بن كريب  شبيب بن موه- وبعض لصوص طيء ،  األزديىالشنفرو
ــــائي ــــيسو،  - الط ــــيم الفقع ــــن األش ــــة ب ــــ، جريب ــــراشووأب    خ

                                                        
   .٣٤٠ ، ٣٣٨ ، ٣٣٥ ، ٣٢٣ ، ٢٩٠ ، ٢٨٦ امللحق ص: ينظر)  ١(

   .٣١٥ ، ٢٩٥ ، ٢٧٨ ، ٢٦٩ امللحق ص: ينظر) ٢(

   .٢٨٥ ، ٢٦٥ ، ٢٦٣ امللحق ص: ينظر) ٣(

   .٣٠٥ ، ٣٠٣ ، ٢٦٧ امللحق ص: ينظر) ٤(

   .٣٣٦ ، ٣٢٦ ق صامللح: ينظر )٥(

   .٣٠٢ ، ٢٨١ امللحق ص: ينظر) ٦(

   .٣٢٩ ، ٣٢٨ امللحق ص: ينظر) ٧(

   .٢٧٢ امللحق ص: ينظر) ٨(

   .٢٨٢ امللحق ص: ينظر) ٩(

   .٢٩٣ امللحق ص: ينظر) ١٠(

   .٣٠١ امللحق ص: ينظر) ١١(

   .٣٠٧ امللحق ص: ينظر) ١٢(



 
 

 
٧٢ 

 بن ضبيعة بن  وجحدر، منازلووفرعان أب،  بن الطبيبةعبدو،  اهلذيل
وبكـر بـن ،  بن سـربة لعبد اهللاني وبيت ، ، ومالك بن حريم اهلمداينقيس
  .النطاح

فشعر عروة بن الورد منزلة أوىل من حيث ترتيبـه بـني هـؤالء الـصعاليك ، 
ولعل املعاين السامية . وكثرة اختيار أيب متام له دل ذلك عىل أنه يروق له فأكثر منه 

 أكثر ممـا يلفتـه - حسب ما أرى -التي تطرق هلا عروة هي ما تلفت نظر أيب متام 
ومـن املعـروف أن عـروة بـن الـورد أقـل الـشعراء .  ًريب يف شعر تأبط رشا الغ

ًالصعاليك إغرابا مـن الناحيـة اللغويـة يف حـني يكثـر الغريـب عنـد تـأبط رشا  ً
، وهذا ما يدل عىل أن معيار الغريب يف شـعر أيب متـام خـارج عـن  ىوالشنفر

 .نطاق اختياره 

                                                        
   .٣٠٩ امللحق صيف : ينظر) ١(

   .٣١٤لحق ص يف امل: ينظر ) ٢(

   .٣٣٢ امللحق صيف : ينظر) ٣(

   .٢٩٢يف امللحق ص : ينظر ) ٤(
   .٣٢٧يف امللحق ص : ينظر ) ٥(
   .٢٩٩يف ملحق ص : ينظر ) ٦(
   .٣٢٥ امللحق صيف : ينظر) ٧(

   .٣٢٥ امللحق صيف : ينظر) ٨(

  .٣١٦ص الشعراء الصعاليك يف العرص اجلاهيل ، للدكتور يوسف خليف ، : ينظر ) ٩(



 
 

 
٧٣ 

٢-  

 متـام رتـب ديـوان احلامسـة عـىل حـسب املوضـوعات فمن املعروف أن أبا
واملعاين الشعرية التي راقت له ويف كل باب جيعـل عنوانـه بحـسب مـا فيـه مـن 

ن تصنيفه للحامسة خمتلف النظري عـن سـابقيه ولـه األوليـة يف طريقـة إالشعر إذ 
 ًافجـاء ديوانـه حممـال بالفرائـد مزدانـ، التبويب وطريقة األخـذ مـن الـسابقني 

فــضم يف محاســته  . ارد آخــذا مــن كــل عــرص مــا يــروق لــه مــن الــشعربالــشو
 مقطوعـة للـشعراء ٣٤مقطوعة وقصيدة  مقسمة عىل عـرشة أبـواب منهـا ٨٩٥

ــواب ــط وهــذه األب ــواب فق ــصيدة واحــدة جــاءت يف ســتة أب   الــصعاليك وق
 : هي 
 :باب احلامسة  - ١

ا البـاب  ويـشغل هـذ،سمي أول أبواب كتابه بباب احلامسـةمتام نجد أن أبا 
 مقطوعـة ٢١ منها ، مقطوعة٢٦٢حيث إنه اشتمل عىل . حيزا كبريا من الديوان
ر أ واألخذ بالث، والقوة،واحلرب،  حتدثوا فيها عن الشجاعة ،للشعراء الصعاليك

  ،  الئـمة وال خيافون لوم،وبينوا أهنم مشهورون بالنجدة يف البأس، مهام يكن األمر 
 ومقطوعـة ،ى حتدث فيها عن هذا املعن،طوعاتفهذا جعفر بن علبة له ثالث مق

، صف جميء خياهلا و و،أخرى قاهلا وهو حمبوس حينام رأى خيال زوجته يف النوم
 ثم انتقـل  و،حتى كادت نفسه تزهق،  وشدة األسف عىل فراقها ،ورسعة زواهلا



 
 

 
٧٤ 

 : )١( ويقول،إىل خماطبتها
ْفـال حتــسبي أين ختـشعت بعــدكم َُ َّ ََ ْ َ ُْ ِّ َْ َِ  

 
ــيش  ْل َ ُء وال أين مــن املــوت أفــرقِ َْ ِ ّ ٍ  

ــدكم  ْوال أن نفــيس يزدهيهــا وعي ُ ُ َِ ْ َ َْ ْ َّ َ  
 

ُوال أنني باملـِيش يف القيـد أخـرق  ََ ْ َ َِ ْ ْ َ ّ  
ٌولكن عرتنـي مـن هـواك صـبابة  َ َ َ ِْ ِ ْ َ َ  

 
ُكام كنت ألقي منك إذ أنـا مطلـق  َ ْْ ُْ ِ َ ُ  

من ال حتسبيني أين تكلفت اخلشوع بعدكم ليشء عارض وال أنني أخاف أي  
ولكـن ، وال أننـي أخـاف مـن احلـبس والقيـد ، املوت وال أحفل بوعيد قومك 

فتخـشعت هلـواك ال ، أصابني وأنا حمبوس ما كان يصيبني من هواك وأنا مطلق 
 .للقيد واحلبس

 أو أخـذهم ، سـواء يف الغـارات،وتكثر األبيات التي تدل عـىل شـجاعتهم
 فالصعلوك ال يبايل  ،عظيم  أمرأدى هبم ذلك األمر إيل خرسان حتى وإن ، بالثأر

فهـذا .  والـصرب،ةكام يكثر عندهم اإلشادة بالعزيمـ. بيش إذا عزم عىل أمر معني
 : )٢(سعد بن ناشب يقول

ــه ــه عزم   إذا هــم ألقــى بــني عيني
 

  ونكب عن ذكـر العواقـب جانبـا 
  ، وإبراز شـجاعته،وحاول جاهدا األخذ بالثار،  الضيم فهذا الشاعر ال يرىض 

 وألهله ، ومل يصرب حتى ثأر لنفسه،تل بعض أهله عزم عىل األخذ بثأرهمُ قحينامف

                                                        
   .٢٦٥ وينظر لألبيات يف امللحق ص. ٣٢ ص  حتقيق عبد املنعم أمحد صالحأليب متام ،، ديوان احلامسة ) ١(
   .٢٦٧ وينظر لألبيات يف امللحق ص . ٣٥/ مصدر سابق )  ٢(



 
 

 
٧٥ 

ِ فلم يبال هبـدم داره بعـد أن غـسل عـن ،ِفقاموا إىل داره فهدموها، وأصاب دما 
وعة أخرى  واإلرصار يف مقط،ويكرر سعد هذه العزيمة. نفسه ما أصابه من عار 
 :  )١( يقولمكونة من سبعة أبيات
ــهإذا هــم ألقــى بــني ــه عزم    عيني

 
  وصمم تـصميم الـرسجيي ذي األثـر 

 خياطـب فيهـا بـالال اخلـارجي )٢(أيضا مقطوعة مكونة من مخسة أبياتوله  
 ومل ، وهتديدنا يـا بـالل فإننـا مل نفـرق اجلامعـة تفريقـك، اترك توعدنا:ويقول له

 فـال ، وإباء حيمينـا مـن قبـول الـضيم،فإن فينا كرما،نخالف املسلمني خمالفتك 
 . والتحكم فينا ،يق لك إىل متلكناطر

 والعزيمـة النافـذة يف األمـر ،وغالبا ما يرتبط األخذ بالثار بوصف الشجاعة
 حينام ذكر أمـر املـرأة )٤(، وأبيات تأبط رشا)٣(،لتحقيق الغرض كام يف أبيات سعد

 منيتـه سـتكون عنـد أول نـصل يف إن:  وصدقت قول القائلني هلـا ،التي خطبها
فخافت هذه املـرأة مـن تأيمهـا فـسفه رأهيـا حيـنام ، حياته يف خطر ن  أل؛غاراته

، ن مهـه األكـرب لـيس يف النـوم  أل؛ قليـل النـومىنه فتـأ وأكد هلا ،صدقت ذلك
 ومـضاربة ، ومزاولة الغـارات، ومالقاة الشجعان،وإنام يف طلب الثأر، والراحة 

                                                        
   .٣٠٤ - ٣٠٣وينظر لألبيات يف امللحق ص   . ١٨٧ص، مصدر سابق ) ١(
   .٣٠٥نظر لألبيات يف امللحق ص  وي . ١٨٨ص،مصدر سابق : ينظر )  ٢(
    .٢٦٧وينظر لألبيات يف امللحق ص .٣٥ص ،مصدر سابق : ينظر )  ٣(
    .٢٩٥وينظر لألبيات يف امللحق ص ١٤٢ص ، مصدر سابق : ينظر )  ٤(



 
 

 
٧٦ 

  أو،ال بـه العمـر وسيموت عليها مهام طـ،فهذه هي احلياة التي عاشها. األعداء 
والـشعراء الـصعاليك يـرون أن النهايـة . وحتام ستكون النهايـة بـاملوت، قرص 

 .باملوت حتت األسنة أفضل من املوت عىل الفراش
 ذكرهـا أبـو )٢(وهذا الشاعر الشجاع وصفه أبو كبري اهلذيل بمقطوعة شعرية

رسعة الـصقر  ورسعتـه كـ،وخفته، ونباهته ،متام يف هذا الباب تدل عىل شجاعته
 بيتـا تتحـدث ١٢واملقطوعة التي اختارها أبو متام مكونه من . هيوى من أعىل اجلبل الذي 

ـأبط : وتقول الروايات . عن رحلة الصيد مع تأبط رشا  إن أبا كبـري اهلـذيل تـزوج مـن أم ت
 ولكنـه وجـده فتـى ، وملا رآه يكثر الدخول عىل أمه تنكر له فخرج به غازيا يمكـر بـه،رشا

 . فخاف منه أبو كبري وقال فيه األبيات، اشجاع
 ، فعروة بن الـورد شـجاع،وتلك الشجاعة ليست غريبة عىل هذا الصعلوك

 ولـه ، والشنفرى شجاع ال هياب املـوت، وصاحب عزيمة،وكريم وسعد شجاع
                                                        

دراسـة وحتقيـق ،٨٨إىل ٨٤ /٢رشح كتاب احلامسة أليب القاسـم زيـد بـن عـيل الفـاريس ج: ينظر ) ١(
  ورشح ديــوان احلامســة للمرزوقــي . الطبعــة األوىل، دار األوزاعــي، ثامن عــيل الــدكتور حممــد عــ

   .٦٦٩ إىل ٦٦٤وص ، ٤٩٨ إىل ٤٩١ /٢ وج٧٣ إىل ٦٧ /١ج
 وينظر لألبيـات يف .٣٧ صأليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح، ديوان احلامسة :  ينظر) ٢(

   .٢٧٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٣امللحق ص 
 واألبيـات يف رشح ديـوان احلامسـة، دار القوميـة ، ٨٨ملحمـد زكريـا عنـاين ص ، ذلينيديوان اهلـ)  ٣(

   .٩٢ إىل ٨٤ص / ١ج للمرزوقي
 



 
 

 
٧٧ 

 وعـدم خوفـه ، يصف فيها قلة اكرتاثه باملوت، مكونة من ثالثة أبيات)١(مقطوعة
وحـسن ،  وعنده قـوة عزيمـة ، وكذلك تأبط رشا شجاع،ك  واهلال،من األعداء

 وهذا واضح جيل يف املوقف الذي تعرض له تأبط رشا ،ترصف يف أغلب األمور
ًحينام أتى جبـال يف بالد بني حليان يشتار منه عسـال ، وكـان يأتيـه يف كـل عـام ،  ً

ُوكان ذلك اجلبـل منفردا ، فصعده وقد وضـعوا عليه الرصد ، وكان ُّ ٌ معه نفر من ً
ً فدلوا حباهلم ، فتوصل هبا تأبط شـرا،أصحابه ََّ َّ َّ  حتى صار إىل الغـار الـذي فيـه ،َ

ُّالعسـل ، ودلوا أصحابه إليه األسقية ، وكان كل ذلك حتت أعني الرقباء ، حتـى  َّ َ َ
َإذا رأوه قد مأل األسـقية بالعسل ، نـادوه فـأطلع رأسـه   .اصـعد : فقـالوا لـه ، ْ

ْإن كنـتم إذا : قـال   .تـصعد فنـرى فيـك رأينـا : قالوا  اذا أصعد ؟عىل م: قال 
ُصعدت أمنْت من أن تقتلوين وقبلتم اليسـري من الغذاء منِّي صعدت ْ  ما: قالوا  .ِ

 ..لك علينا رشط ، فاصعد 
 نعم: قالوا  ُفإذا صعدت تأكلون عسيل الذي اشرتته ؟: قال 
 ، وجعل يصب العسل من األسقية وأكل عسيل، ال واهللا ال مجعتم قتيل : قال 

َّعىل صفا عند فم الغار ، وهم يتعجبون منه حتى إذا فرغ من صب .  ويضحكون ،ََ
ًالعسل ، أخذ رقا أي  َّ ً جلدا "ِ ْ  ثم انحـدر يف العـسل ينــزلق ،َّ فشـده عىل صدره"ِ

                                                        
لألبيات : وينظر  . ١٤٢ صأليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح، ديوان احلامسة : ينظر)  ١(

   .٢٩٣ يف امللحق ص



 
 

 
٧٨ 

ورجـع ، حتى وقع باألرض ، وبينه وبينهم مسرية ثالثة أميال ، ثم انطلق ، عليه 
 .)١(أهلهإىل 

  والـدهاء عـىل بنـي هـذيل إذ ، ويف هذا املوقف اسـتخدم تـأبط رشا احليلـة 
 : )٢(يقول

  إذا املــرء مل حيتــل وقــد جــد جــده
 

   أمـره وهـو مـدبرىأضاع وقاسـ 
وصف فيهـا تـأبط رشا ،وقد ذكرها أبو متام يف ديوانه فيام يقارب ستة أبيات  

ـبعض لـصوص بنـي . تلك احليلة   يـصف فيهـا الـشاعر ،طـيءوهناك أيضا مقطوعـة ل
 .)٣(حيث إنه خرج خوفا عىل نفسه،  وحسن ختلصه من ابن شميط ،شجاعته

وكثريا ما يتحدث الشعراء الصعاليك يف هذا البـاب عـن رغبـتهم الـشديدة 
 ، والتحقـري مـن الفقـر، بجهدهم اجلهيدىوحتصيل الغن، امللحة يف كسب املجد 

.  والعمل عىل ذلك موت رشيف ،ىويرون أن املوت وراء طلب الغن، واإلعدام 
الـصعلوك احلـي أن يمـوت موتـة  ولكن يلـزم ،إهنم يف كلتا احلالتني  سيموتون

واملوت الكـريم يف نظـرهم أن اإلنـسان عليـه أن جيـول يف كـل البلـدان ، كريمة
                                                        

وينظـر  . ١٩١٢-١٣٣٠.الطبعـة األوىل    ، ٥٦/ ١ املرصـفي جلسيد عيل، أرسار احلامسة : ينظر )  ١(
  .٢١/١٥٨هاين جفلألغاين أليب فرج األص

وينظـر لألبيـات يف  ، ٣٦ صأليب متام حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح، ديوان احلامسة : ينظر )  ٢(
   .٢٦٩ امللحق ص

   .٣٠١ ق صوينظر لألبيات يف امللح . ١٧٦ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٣(



 
 

 
٧٩ 

فهـو يف ،  حتى وإن هلك وراء هـذا التعـب ،ليكسب رزقه بيده وجيني ثمرة تعبه
 ىأو أنـه حيـصل الغنـ،  وراءه ى لكونـه سـع،ىحيصل الغنهذه احلالة يعذر إن مل 

ونـرى .  أو املـوت الكـريم ى إمـا بـالغن، ففي كال األمرين سينجح،بدون هالك
، عروة يذم احلياة الرديئة التي يعيشها الصعلوك الفقري يف انتظار مـا يف يـد الغـري 

  القـوي،وعىل الطرف اآلخر نراه يوضح لنـا سـامت الـصعلوك احلـسن الوجـه
 ، ألنه يضع نصب عينـه غايـة  البـد أن حيققهـا؛ الذي ال خييش املهالك،الشجاع

وهذا املضمون مثلته أبيات عروة بـن الـورد يف . أو املوت دونه ، ىوهي نيل الغن
 . )٢( وأبيات أيب النشناش يف ثامنية أبيات، )١(مقطوعتني

تـي  حيث إنه أصـيب يف احلـرب ال،تتجيل مقطوعة جعفر بحسن الصربكام 
نـه أعىل الرغم من إصـابته إال وبن كعب قامت بني بني عقيل وبني بني احلارث 

 .)٣(عدوهبتحقيق مناه بقتل رشيف من أرشاف فرح 
 مكونة من تسعة أبيات لتأبط رشا التـي )٤(واملدح يف مقطوعة،ويمتزج الثناء 

 فهـو يـرد هـذا ،يمتدح هبا ابن عمه الكريم الصادق عندما أعطاه اإلبـل البـيض
  حيث إنـه يركـب ظهـور، يصف فيها شجاعة املمدوح،العطاء بمقطوعة شعرية

                                                        
، ٢٩٠، ٢٨٧، ٢٨٦ لألبيـات يف امللحـق ص: وينظر  . ١٣٧ و ص١٢٧ صمصدر سابق ،: ينظر )  ١(

٢٩١.   
   .٢٨٢ لألبيات يف امللحق ص: وينظر  . ٩٩ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٢(
   .٢٨٥ لألبيات يف امللحق ص: وينظر  . ١١١ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٣(
   .٢٧٨لألبيات يف امللحق ص : وينظر  ، ٣٨ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٤(



 
 

 
٨٠ 

 ة وقل،ورسعته،  كام يصف خفته ،وال يأخذ معه سالحا، وال يستصحب معه رفيقا ، املهالك 
 . والكرم ، ووصفه بصفات الشجاعة، وأثنى عليه، فامتدحه،نومه

 ، عن عزة نفـسه حتدث فيهام، مكونة من بيتني)١(ولعبد اهللا بن سربة مقطوعة
 وصدين عن مرادي عربت الفـرات يف وقـت ،إذا منعني األمري من نفسه: يقول ف

وطلـوع الثريـا عنـد ،  وارتفاع اجلوزاء  يف أول الليل إيل كبد الـسامء ،معني عند اشتداد احلر
 . حيث إن معابر الفرات يف ذلك الوقت تكون متاحة للهرب،السحر

  ذكـر فيهـا،األوىل مكونة مـن ثالثـة أبيـات ، )٢(وللقتال الكاليب مقطوعتان
  وملا رآه عـىل ، لكنه مل يستمع له،لصلحاموقفه عندما نصح زيادا يف جملس طالبا 

 وملا بان له انه قتله ندم بعد فـوات األوان وقـت مل ، ورماه برمح وطعنه،احلالة  غضبهذه 
 .رصف  وعدم الصرب تعقب الندم يف الت،فالشدة يف الصلح ، ينفع الندم 

 وشـجاعته وأن ظلمـة ، يصف فيها جالدته،والثانية مكونة من مخسة أبيات
 وجعل نصب عينه ،أزمعهوأنه ملا هم باليشء ، الليل ال متنعه من ركوب األخطار 

،  وحـسن صـربه عـىل تقلـب األحـوال ،ويصف كـرم نفـسه. والعزيمة، النفاذ 
، ظرة مبـرصة ينظر للحياة بن فهو ، فرتديه ،واجلوعة ال تؤسيه، فالشبعة ال تطغيه 

 .تبُ قنوع بام ك،راض بام قسم له هوو

                                                        
   .٢٩٢ لألبيات يف امللحق ص: وينظر ، ١٤١ صمصدر سابق ،: ينظر )  ١(
  .٣٠٢، ٢٨١لألبيات يف امللحق ص : وينظر ،  ١٨٤ وص٦٣ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٢(



 
 

 
٨١ 

وعـزة ، إذن فالشاعر الصعلوكي عموما يشرتك يف صفات معينة كالشجاعة 
واالسـتقاللية ، وركـوب املخـاطر مهـام يكـن الـثمن ، ورفض الضيم ، النفس 
 وهـو يف ذلـك ، حيث إن كل شاعر ملك نفسه ليس هنـاك مـن يملكـه،الفردية
ونجد أن السيف مـالزم ،  وسيفه البتار ، وشجاعته، ثم عىل ذاته،د عىل اهللامعتم

 .أو ارحتل ،للصعلوك أينام حل 
املقطوعات الشعرية يتبني أن الصعاليك يف قتاهلم يعتمدون عىل السيف ويف 

مرة بلفظ ،إنه ورد مخس مرات حيث  ،ّأكثر من بقية األسلحة املعروفة عندهم
 : )٢(فر بن علبة احلارثي كام يف قول جع ،بيض

  جـت لنـاِإذا ما ابتـدرنا مأزقـا فر
 

ــصياقل  ــا ال ــيض جلته ــا ب   بأيامنن
  :)٣(يف قوله أيضا  كامًاوأربع مرات بلفظ السيف رصحي 

  هلم صدر سيفي يوم بطحـاء سـحبل
 

  ُلِت علينـا األنامـَّمُ ما ضُويل منه 
 :)٤( ًويف قوله أيضا 

ـــسمة   نقاســـمهم أســـيافنا رش ق
 

  نا غواشـيها وفـيهم صـدورهاففي 
                                                         

: رللــدكتو، ينظـر ألســلحة الـصعاليك املعروفــة يف كتـاب شــعر الـصعاليك منهجــه وخصائـصه ) ١(
  .٢٧٧ إىل ٢١٥ص،عبداحلليم حفني 

 .  البيت اخلامس ٣١ص حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح  ،أليب متام، ديوان احلامسة )   ٢(
 . البيت السادس، احلامسية الرابعة ، ٣١ صمصدر سابق ،)  ٣(
 . البيت الثاين، احلامسية اخلامسة ، ٣٢ صمصدر سابق ،)  ٤(



 
 

 
٨٢ 

  :)١(وقول سعد بن ناشب
  سأغسل عنـي العـار بالـسيف جالبـا

 
ــا  ــان جالب ــا ك ــضاء اهللا م ــيل ق   ع

 : )٢(وقال أيضا  
ــسه ــري نف ــه غ ــرش يف رأي   ومل يست

 
  ومل يرض إال قـائم الـسيف صـاحبا 

ـيلة  وهو آخر،ة الفعليةه يلجأ إليه عندما يلتحم اخلصامن عىل املواجًعادة والسيف   وس
 ثـم ، ثـم الرمـاح،كون مراحل احلرب والقتال تبـدأ بالنبـال، يمكن استخدامها يف احلرب 

 : وهذا يصوره لنا قول زهري يف هرم يقول،السيوف
  ّيطعنهم ما ارمتوا حتى إذا اطعنـوا

 
  َضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 

، السيفو فيه هلصعاليك لشجاعتهم أول ما يفكرون ولكن نجد أن هؤالء ا 
وكـأن احلـرب ، لذلك أكثروا من ذكره لكي يدل عىل شـجاعتهم يف املواجهـة الفعليـة 

 .يموت هبا اخلصم  وإنام رضبة بالسيف ،عندهم بال مقدمات
 :باب املراثي -٢

 وأغلب األبيات املوجـودة فيهـا نـربة حزينـة ،وبعد احلامسة يأيت باب الرثاء

                                                        
 . البيت األول،  احلامسية العارشة  ،٣٤ صمصدر سابق ،) ١(
 . البيت التاسع، احلامسية العارشة  ، ٣٥ صمصدر سابق ،) ٢(
بـريوت ، دار بـريوت،دار صـادر ، حتقيق ورشح كـرم البـستاين  ،٤٣ديوان زهري بن أيب سلمى ص) ٣(

 . م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩



 
 

 
٨٣ 

ن أبا متام حياول أن يغري النربة املوسـيقية   فكأ، ختتلف عن الباب الذي قبله،خافتة
 ١٤٠وحيتوي هذا الباب عـىل .  حتمل أشجان الرثاء،القوية إىل نربة خافتة حزينة

فكـام تـشجع .  للـشعراء الـصعاليك مقطوعتان وقصيدة واحـدة منها ،مقطوعة
 وخوض معارك القتال  كان ال بد يف هـذه ،شعراء الصعاليك عىل مغامرة املوت

 وتتحـرك ، لفقد من يعـز عليـه؛ وآالم ختتلج يف قلب الصعلوك،من مآساحلياة 
فأول ما يواجهنا يف باب املراثـي .  ذات طابع خاص،تلك املشاعر بأبيات جياشة

 عىل سـالمة ابنـه  وحيمد اهللا، أيب خراش اهلذيل الذي يرثي أخاه عروة)١(مقطوعة
. نفـسه بـسالمه ابنـه  وكأنه يـصرب ،ألن نفسه ال حتتمل أن تفقد غاليني؛ خراش

.  قتـل أحـدمها أهـون عليـه فـراى،فالشاعر يف األبيات كأنه تصور قتلهام مجيعا
 ولكنـه يف تـصوره هانـت مـصيبته بـرد ، ذلك انه مل حيزن عىل أخيـهىوليس معن

ثم ، إنني ال أنساه أبدا ما حييت : ودليل حزنه عىل أخيه قوله ، أحدمها ساملا عليه 
 صـادق ، حي القلب، وشهام نافذا يف األمور كلها،جاعا كان شأنهوذكر فضائله 

 الن الرثـاء ، ويعـدد صـفاته،فالشاعر يف األبيات يرثي أخاه. ال يكذب ، القول 
 . )٢(نفسهتعداد صفات امليت لكي يسيل 

 وتقـديم ، وذلـك بمدحـه، طابع حزين عىل املرثـيتلقد كانت األبيات ذا
                                                        

  يف : وينظـر  . ٢٢٣ صد صـالح  حتقيـق الـدكتور عبـد املـنعم أمحـأليب متـام، ديوان احلامسة : ينظر) ١(
   .٣٠٩ امللحق ص

   .٣٠٩ يف امللحق ص:  وينظر  . ٢٢٣ صمصدر سابق ،: ينظر)  ٢(



 
 

 
٨٤ 

 ،تـذكره الـشاعر كـام يف أبيـات أيب خـراش بالرمحة كلام  له والدعاء،االعتذار له
 ، كانـت تتـسم بـالقوة)٢(إال أهنا يف أبيات تـأبط رشا )١(،وأبيات عبدة بن الطبيب

 وال يكفيـه أن ،ه بأنـه شـجاعا ووصف أخ،رأ والعزم عىل األخذ بالث،والشجاعة
 . وإنام البد أن يشفي صدره بأكثر من واحد،يثأر بفرد

 : باب األدب -٣
 ، األدب وسـمي األدب أدبـا ألنـه يـأدب النـاس إىل املحامـد ثم يأيت بـاب

  منهـا مقطوعتـان، مقطوعـة٥٧ وحيتوي هذا البـاب عـىل ،وينهاهم عن املقابح
وتتـسم هـذه املقطوعـة بكـرم . )٣( واحدة لعروة بـن الـورد،للشعراء الصعاليك

فهو يطلب الغنى  لكي ، وهي صفة محيدة من صفات ذلك الصعلوك، الصعلوك 
 حتـى ،وهي من حمامد الصفات،  ولكي يغني نفسه عن غريه،ه عىل غريهيسخو ب
 . يكون عالة عىل غريهوال، من املقابحيتخلص

   واحلـوادث، األيـام بـه وحتدث فيها عـن مـا أمدتـه)٤(،والثانية ملالك بن حريم
وقلتـه تـردي ، ومما أفاده أنه علم بأن كثرة املال جتلب النفـع لـصاحبها ، من جتارب

 .بحاله
                                                        

   .٣١٤ يف امللحق ص: وينظر  . ٢٢٤ صمصدر سابق ،: ينظر) ١(
   .٣١٥ لألبيات يف امللحق ص: وينظر  . ٢٣٢ صمصدر سابق ،:ينظر )  ٢(
   .٣٢٣ لألبيات يف امللحق ص: ظر وين . ٣٤٣ صمصدر سابق ،:  ينظر)  ٣(
   .٣٢٥ يف امللحق ص: وينظر  . ٣٤٥ صمصدر سابق ،:  ينظر) ٤(



 
 

 
٨٥ 

 :باب النسيب -٤
 وحيتوي هذا الباب عىل ، ومعناه رقيق الشعر يف النساء،ثم يأيت باب النسيب

 وتـشتمل عـىل تـذكر ، منها أربع مقطوعات للشعراء الصعاليك، مقطوعة١٤٨
  :)١(األحبة ملا فيه من شفاء النفس كقول  أيب الطمحان القيني

ــوائح ــوح الن ــل ن ــالين قب   أال عل
 

  ق اجلـوانحوقبل ارتقاء النفس فو 
 وذكر من حيب قبل أن ،َّفالشاعر هنا يطلب ممن حوله أن يعلله بذكر امللذات 

 .خترج روحه من جسده
 وألن املتعلل به ،ويذكر املرزوقي أنه أورد هذين البيتني يف هذا الباب لرقتهام

، أو أنه أورد هذين البيتـني إلحـساسه بفـراق مـن حيـب   .كان لذة من امللذات 
فهـو يطلـب ممـن حولـه أن يعللـه بـذكر . تلذذ بذكرها قبـل الرحيـلد أن ياأرو

 وأرداه حـال ذلـك ،أو ألنه فارق من حيب. واملحبوبة من هذه امللذات ،امللذات
 . وهو يتعلل بذكرها قبل أن يفارق احلياة،الفراق كعادة الشعراء
 ،ا ونور بياضـه، صف شعر املرأةيفيها لبكر بن النطاح و )٢(واملقطوعة الثانية

 ،فكأهنا لشدة بياض وجهها وشدة سواد شعرها هنـار يـسطع مـن خلـل الظـالم
 .  وشعرها ليل مظلم،فوجهها هنار ساطع

                                                        
   .٣٢٦ يف امللحق ص:  وينظر  . ٣٨٠ صمصدر سابق ،)  ١(
   .٣٢٧ يف امللحق ص: وينظر  . ٣٨٨ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٢(



 
 

 
٨٦ 

 والتلهف للمحبوبة بطلب أي وسـيلة اتـصال ،الشوق: )١(واملقطوعة الثالثة 
وإن مل يـصل ، فسيبادل ذلـك الـسالم بالـسالم،  حتى لو كان ميتا،لو بالسالم و

 .  تصري أصداء ىعظام املوت اعتقادا منهم أن ؛سالمهإليها وصلها صدى 
فكلـام بعـدت عنـه املحبوبـة آملـه ،  والفـراق،العناء مـن البعـد : )٢(واملقطوعة الرابعة

 . وهتنأ، وتسعد، بل تستأنس بالقرب،ن نفسه ال هتوى هذا البعد أل؛الفراق
 :باب اهلجاء -٥

 )٣( مقطوعـة واحـدة منهـا، مقطوعـة٧٩ وحيتـوي عـىل ،ثم يأيت باب اهلجاء
 عليـه بـرد  ويدعو، هيجو ابنه منازل عىل عقوقه به،للصعلوك فرعان بن األعرف

 .فعله له 
 : األضياف  املديح وباب-٦

وحيتوي هذا الباب .  أي نزول الضيف عند املضيف ،ثم يأيت باب األضياف
فكانـت هـذه  . )٤(،منها أربع مقطوعات لشعراء الصعاليك،   مقطوعة ١٤٠عىل
 يكرم ضـيوفه عنـد نـزوهلم فهو ،بيات تتحدث عن اتصاف الصعلوك بالكرماأل

                                                        
   .٣٢٨ يف امللحق ص: وينظر  . ٣٩٩ صمصدر سابق ،: ينظر )  ١(
   .٣٢٩ يف امللحق ص:  وينظر  . ٤١٨ صمصدر سابق ،: ينظر )  ٢(
   .٣٣٢ يف امللحق ص:  وينظر ٤٥٩ مصدر سابق ،: ينظر)  ٣(
، ٣٣٥يف امللحـق ص : وينظـر  . ٥٦٨ وص٥٤١ وص٥٢١ وص٥١٢صمصدر سـابق ، : ينظر )  ٤(

٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٦.   



 
 

 
٨٧ 

 منـذ ، وبـشاشة يف الـضيافة، وكيفية مقابلة هؤالء األضياف بوجه حـسن،عنده
 ولكي يرشكوا الغـري ، وهم يطلبون املال لكي يكرموا األضياف،حتى رحيلهمنزوهلم 
  :)١( يقول فيها مقطوعة شعرية ظريفة فهذا عروة بن الورد يذكر،يف رزقهم

ــةو ــائي رشك ــايف إن ــرؤ ع ُوأنـت امـرؤ عـايف إنائـك واحــد   إين ام َ ِ َ  
ُّبوجهي شحوب احلق، واحلق جاهـد   منت وأن تــرىَأهتــزأ منــي أن ســ ِّ َ  

ُأقــسم جــسمي يف جــسوم كثــرية ّ   وأحــسو قــراح املــاء واملــاء بــارد   ُ
 ،اخلـاص بـهنه يرشك غريه يف أكله أ يمتدح يف نفسه صفة الكرم لدرجة فهو

ـنام غـريه يـسمن لكونـه ،غريهع هزول جسمه ايل إيثاره بالطعام  ويرج،زاده البسيطويف   بي
يقول عبـد امللـك .  وبمنزلة واحدة ،فعروة يف الكرم كحاتم الطائي. يأكل وحده

 . »َ من زعم أن حامتا ً أسمح الناس فـقد ظلم عروة بن الورد «  : بن مروانا
 ،حتدث عنها عروة بن الورد يف ثالث مقطوعات شعريةهذه هي املعاين التي 

 ، موقف زوجته عندما ختوفه من الـسفرأيضا ويبني ،يمتدح فيها كرمه وشجاعته
ولكنـه يـرد عليهـا بـأن الـيشء . والرحالت التي يقوم هبا عروة بحثا عن الرزق

 فالقـدر مكتـوب، ن بقي بينهم إ حتى و،الذي ختوفه به واقع بكل إنسان ال حمالة
هذه ،  بحثا عن الغني  مرص عىل ما هو عليه من رحالتهوو،  وللمسافر،للمقيم

 ويعود لنفس الكـرة مـرة ، وينفق عىل من حوله،ىهي حياته يتجول ويكسب غن
 . وال ييأس ،أخرى

                                                        
  ح الـدكتور يوسـف شـكري فرحـات ، وديوان الـصعاليك ، رش . ٥٤١ صمصدر سابق ،: ينظر )  ١(

   .٣٣٨ لألبيات يف امللحق ص: وينظر  م ، ٢٠٠٤ بريوت – ، دار اجليل ٧٢ص 
   .٥٥يوسف شكري فرحات ص: رشح الدكتور،ديوان الصعاليك )  ٢(



 
 

 
٨٨ 

 يمتدح فيهـا بنـي ، مكونة من ثالثة أبيات)١(وأليب الطمحان القيني مقطوعة
أهيم خري النـاس أصـال : ل للناس فقيل إذا عم سؤا:  حيث يقول ،م بن عمروأل

  هـم بنـو :  قيـل ؟ أشد احلروب و الوقعـاتأصرب عىل مكانة وأهيم وأعىلوسلفا 
فـسمت ، ًصـال ثابتـا أ و،ًورشفـا باذخـا، ألن هلـم منـصبا عاليـا ،ألم بن عمرو

 أو أن يسري ،أن يضاهيهم ع أحدي بحيث ال يستط، ومناصبهم فوق الكل،أصوهلم
 ووجـوههم ،وإن أحساهبم، مراقيهم ال تنال بسهولة فكيف همألن ، يف طريقهم

وراموا ثقب اخلرز ونظمه أمكـنهم ذلـك ، فلو استضاءوا هبا يف الظالم ، مضيئة 
، إضـاءة وجـوههم بـأهنم كرمـاء األصـل وقد يكون املعنى هنا .ور وجوههم لن

ما يرشف  وكل ، ومفاخر،كل ما يعتز به اإلنسان من أجماد: فاألحساب املراد هبا 
مـن كثـرة و. لكريم يعتزون بأصلهم اوهم.  أو ماض عريق  ، أو دين،به من مال

أن رها واألبيات ظاه،  من يمدح تلك الصفة فيهمدوما عرف عنهم وج، كرمهم 
  من الغريب أن ال يـضعها أبـو متـام يف بـاب املـدحو، م عمرو ألالشاعر يمدح بني 

إال إذا كـان املعنـى ، - باب األضـياف  كام يف تقسيم املرزوقي لألبواب أهنا يف– 
 .هنا إضاءة وجوههم لكرمهم

الذي أدى إىل تلـك الـصفة ) كناية عن كرمهم الالزم هلم(إن إضاءة الوجوه 
  . وهي إضاءة الوجه،احلميدة

                                                        
لألبيـات : وينظـر . ٥٢١ ص حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالحأليب متام، ديوان احلامسة : ينظر )  ١(

   .٣٣٦ لحق صيف امل
 – ١٥٩٩ إىل ١٥٩٨ وص – ١٥٧٧ إىل ١٥٧٥ / ٤للمرزوقـي ج، لـرشح ديـوان احلامسـة : ينظر )  ٢(

   .٣٣٧، ٣٣٦ يف امللحق ص: وينظر   . ١٧٢٥ إىل ١٧٢٣ ص – ١٦٥٤ إىل ١٦٥٣وص 



 
 

 
٨٩ 

 
 

  ،تيـه أشـعارا قيمـةّحيمـل بـني دف، ُعرفت محاسة أيب متام بكوهنا سفرا أدبيا 
ولكن املصدر الوحيد الذي محلها لنا عىل مر الزمـان هـو ، ُعرضت أغلبها للفقد 

 ؛وال هيملهـا ذهـن لبيـب ،  وقيمة هذه احلامسة ال يغفلها أديـب  ،محاسة أيب متام
ولكون أيب متام اهتم بتلك الطائفـة ، لكوهنا حفظت أغلب شعر الصعاليك أوال 

هذا ما جعلنا نختاره جماال لدراسة هـذه –ء بوضوح وجالء واهتاممه هبؤال. ثانيا 
ن أبـا متـام يف إ«   : مما جعل الدكتور ضياء فتحي محوده يقول يف رسالته-الطائفة
  ،هـتم بـشعر الـصعاليكاحيـث ، هتم بكل ما يشكل ثورة عىل املجتمع اديوانه 

 لـديوان احلامسـة رجعونالدارسني الذين اهتموا بشعر هؤالء ي نوكثري م »واخلوارج
 : الرائية التي يقول يف مطلعها نجد القصيدةففي ديوان الشنفري  ، كمصدر أساس

  ال تقـــربوين إن قـــربي حمـــرمفـــ
 

ــرشي أم عــامر    علــيكم ولكــن أب
 .حيث جيعل مصدرها األساس ديوان احلامسة 

وإنـام لكـون شـعر ، فاهتاممه هبم ليس لكون شعرهم يمثـل ثـورة فحـسب 
إال أن هنـاك ،  الشعر الـذي ناسـب اختيـار أيب متـام يف ديوانـه وه، املقطوعات 

                                                        
  .٥٨ - ٥٧للدكتور ضياء فتحي محوده ص القضايا النقدية قي اختيارات أيب متام دراسة موزانة ) ١(

الطبعـة  – ١٩٩٦الطبعـة األوىل ، دار صادر بـريوت ، إعداد طالل حرب ، ديوان الشنفري : ينظر )  ٢(
 ٢٠٠٧الثانية 



 
 

 
٩٠ 

قصائد للشعراء الصعاليك اختار منها أبو متام مقطوعات مثلث ذوقـه الفنـي يف 
حيث عمد أبو متام يف ديوانه إىل اجليد مـن ، ومثلث اجلودة لذلك الشعر ، ديوانه 

 الـشعر اجليـد دون  إىلوإنام عمـد، مل يكن اختياره خبط عشواء ، والشعر القديم 
 وهـذا الـذي جعـل اختيـاره  ،أو مغمـورا، سواء كان مشهورا ، النظر لصاحبه 

قول املرزوقي يف ، ي بني ما خيتار وما يقول ًن هناك فرقا أل ؛ لطريقته الشعريةًخمالفا
ُوأما تعجبك من أيب متام يف اختيار هـذا املجمـوع  « :مقدمته وخروجـه عـن ، ُّ

وإمجاع نقاد الشعر بعده عىل مـا صـحبه ، ومفارقته ما هيواه لنفسه ، ميدان شعره 
 ،إن أبا متام كان خيتار ما خيتار جلودته ال غري : فالقول فيه ، من التوفيق يف قصده 

، والفرق بني ما يشتهى وبني ما يستجاد ظاهر، ويقول ما يقوله من الشعر بشهوته
 . و يستجيد ماال يـشتهي لبـسه، جيده بداللة العارف بالبز قد يشتهي لبس ماال يست

يف االسـتجادة ، وعىل ذلك حال مجيع أعراض الدنيا مع  العقـالء العـارفني هبـا 
وال مـن ، وهذا الرجل مل يعمد من الشعراء إىل املشتهرين منهم دون األغفـال . واالشتهاء

تـسف يف دواويـن بل اع، فكان أمره أقرب ، املجيب لكل داع ، الشعر إىل املرتدد يف األفواه 
واختطـف األرواح منهـا دون ، ومولدهم ، وإسالميهم ، وخمرضمهم ،  ْمُهيِّلِالشعراء جاه

ن رضوب  أل ؛وخيالفـه، ومجع مـا يوافـق نظمـه ، واخرتف األثامر دون األكامم ، األشباح 
 . » وطرق االستحسان مل تسرت عنه، االختيار مل ختف عليه 

                                                        
  .١٤-١/١٣للمرزوقي ج، رشح ديوان احلامسة  )١(

  .١/١٣ للمرزوقي ج ،رشح ديوان احلامسة) ٢(



 
 

 
٩١ 

 خمتلفـة عـام ورد عنـه يف ة أيب متـام يف االختيـارأن طريقفاملرزوقي يذكر هنا 
ن هناك فرقا بني ما يكتبه املرء وبـني مـا يميـل إليـه أل؛ وهذا أمر طبيعي ، شعره 

،  ولكنه يرى أن اختياره للشعر قائم عىل أساس اجلـودة دون الـشهوة. الذوق الفني
مجهـرة  ولقد أفاض «: يقول يرى خالف ذلك ضياء يف رسالتهولكن الدكتور 

كـام نقلهـا ، من الدارسني يف رشح هـذه الفقـرة دون مناقـشة جـادة للمرزوقـي 
وأكـرب ، أو إيـضاح هلـا ، دون إشارة واحدة ملعنى غامض فيهـا ، بعضهم برمتها 

وذلك ألنه جعل املحك يف االختيار اجلـودة ؛ الظن أن املرزوقي مل حيسم القضية 
 حتفظ عىل ذلك وهـو ملـاذا ال جتتمـع ويل. والتي جعلها دافعة لشعره، ال الشهوة 

أن شـهوة الـشعر أشار أبو متام يف وصيته للبحرتي ولقد ! اجلودة والشهوة معا ؟ 
وخــري معــني عليــه بــام يــنقض زعــم املرزوقــي يف كــل مــن ، ذريعــة لتجويــده 

والدافع الفني ال ، مع أن الواقع العقيل ، وكالمها إبداع ، أو الشعر ، االختيارات 
  ،ذلك أن اجلودة يدفع إليها الشهوة لقول الـشعر، واحتادمها ، تامعهام يدفعان اج

إذا كانت اجلـودة هـي املحـك : سؤال آخر مؤداه . وانتشاره ، والرغبة يف ذيوعه 
فلم عمل أبو متام مبـضع التغيـري والتحـوير يف األبيـات كـام نـص املرزوقـي يف 

عارا ختـرج عـن احلـس بـل مل اختـار أشـ... مواضع كثرية يف رشحه عىل ذلك ؟ 
بل وإرصار ! املوسيقي بكثرة الزحاف والنثرية واألوزان الشاذة والقوايف املعيبة ؟

كامل من أيب متام عىل بعض الروايات الشاذة التي يمجها الـذوق الناقـد اهلزيـل 
                                                        

  .٥٦ ، ص  فتحي محودهللدكتور ضياء، القضايا النقدية قي اختيارات أيب متام دراسة موزانة )  ١(



 
 

 
٩٢ 

وإذا كانت الشهوة هـي الطبيعـة فلـم يظهـر يف شـعره ، فضال عن احلجة الثبت 
باإلضافة إىل أن املرزوقي قد عمم قصده املخالفـة بـني هذا ! التكلف والصنعة ؟

ومجـع مـا  « :  فقـال ،اختياره وبني شعره ثم نقض كالمه يف هناية هذه الفقـرة
ا يف تـويف هذا دليل عىل أن اجلودة والشهوة معا قد اجتمع . » يوافق نظمه وخيالفه

اختيارات الرجل قطعة  «: و أن يقولوا ْرَوال غ، كام اجتمعتا يف شعره ، اختياراته 
 وحسب هذه املطارحة مع املرزوقي أهنـا تكـشف أن أبـا  ،ال من قلبه، من عقله 

 هبذا ذوقه القديم يأعن، وجودته ، ومزج هبا ذوقه احلضاري ، متام أعمل شهوته 
 .» يف اختيار الشعر وتصنيفه

ل الشعر بشهوته إن أبا متام إذا قا: ًوتعقيبا عىل قوله الذي ال أخالفه فيه أقول 
 سلط عليه عقله ، وكلفه ، ومجع األشعار يف اختياره بشهوته ، وسلط عليهـا عقلـه ،

ّوغري يف بعضها وهذه العملية التي صنعها ما هي إال جتويد وتنقيح ال ختلـو مـن 
 .واهللا أعلم . معايري نقدية ثابتة 

 يقـول  ،يميز جيـده مـن رديئـه، ٍوعىل كل فإن أبا متام شاعر متذوق للشعر 
ُ سـمعت احلـسن بـن :حدثنا حممد بن يزيد األزدي قـال  « : الصويل يف ذلك 

  مــا رأيــت أحــدا قــط أعلــم بجيــد الــشعر قديمــه وحديثــه مــن : رجــاء يقــول 
 . » أيب متام

                                                        
 ١/١٣ للمرزوقي ج، رشح ديوان احلامسة) ١(

  .٥٧، للدكتور ضياء فتحي محوده ، ص القضايا النقدية قي اختيارات أيب متام دراسة موزانة ) ٢(

   .١٨٨ ص ،يب حممد بن حيي الصويل أل ، أخبار أيب متام)  ٣(



 
 

 
٩٣ 

حيـث ، وال يغفل املرزوقي عن ذكر الفئة التي ركز عليها أبو متام يف اختياره 
إذ ، وصـاحب اجلمهـرة ،  واملفضل الضبي ، صمعي ركز عليه األّامإهنا ختتلف ع

إال أن أبـا متـام خـالفهم يف ، كانت نظرهتم لكبار الشعراء وللمـشهورين مـنهم 
  ،وخمـرضمهم، هم ّاعتسف يف دواوين الـشعراء جـاهلي «:  حيث يقول، مادته

واخــرتف ، واختطــف األرواح منهــا دون األشــباح ، ومولــدهم ، وإســالميهم 
وخـري ، نه سلط نظره عىل املغمورين دون املشتهرين إ:  أي  » ماألثامر دون األكام

متنـاثرون ، حيث نعلم بأهنم مغمورون ، من يمثل ذلك هم الشعراء الصعاليك 
 . ّفلم بعضا من شملهم يف ديوانه، يف الصحراء 

 :  يقول املرزوقـيفوتأخريه ، وتقديمه ، أما من حيث تغيريه لبعض األبيات 
، فيجرب نقيصته من عنده ، ه ينتهي إىل البيت اجليد فيه لفظة تشينه  حتى إنك ترا«

 . » ويبدل الكلمة بأختها يف نقده
 ، وقـد ذكـروالتقديم نراه جليـا واضـحا يف بعـض األبيـات ، وهذا التغيري 

املرصفي يف كتابه أرسار احلامسة بعضا من ذلك كـام يف بيـت أيب النـشاش الـذي 
 : يقول فيه

ــائلة بالغ ــوس ــب عنّ ــائلي   ِي وس
 

  ُ أين مذاهبـهَعلوكُّ الصِسألَن يَوم 
                                                         

 ١/١٣للمرزوقي ج، رشح ديوان احلامسة )  ١(

 ١/١٤للمرزوقي ج، يوان احلامسة رشح د)  ٢(

   .٢٨٢ ينظر األبيات يف امللحق ص) ٣(



 
 

 
٩٤ 

ومن ثم يورد رواية أيب . ّ غري أبو متام لفظه "وسائلة بالغيب" « :حيث يقول 
 :سعيد السكري عن حممد بن حبيب 
ــائل ــل وس ــن الرحي ــائلة أي   وس

 
 »ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه  

  ٌويف بعـضها يشء مـن ، أيب سـعيد ويورد األبيات بروايـة أيب متـام وبروايـة   
  .ّالتغيري

  :وكام يورد أيضا بيت أيب كبري اهلذيل الذي يقول فيه
ٍ مــن كــل غــرب حيــضةًأومــرب ِ َّ ُ ّ ُ  

 
ـــل  ـــعة وداء مغي ـــساد مرض ِوف ُ ٍ َ ٍ  

، » فأتـت بـه حـوش الفـؤاد «هذا البيت حمله بعـد قولـه  «: حيث يقول  
  )ومـربأ( واملرصـفي جيعـل .  » يف إعرابـهّوغري ، فقدمه أبو متام . بنصب مربإ

 . منصوبة بعطفها عىل حوش الفؤاد
  : وكذلك يف رواية أيب متام البيت الثالث لتأبط رشا الذي يقول فيه

                                                        
   . ٣٣-٣٢-١/٣١لسيد عيل املرصفي ج، أرسار احلامسة ) ١(

 ٣٣-١/٣١مصدر سابق ج : ينظر) ٢(

   .٢٧٤ يف امللحق ص: ينظر ) ٣(

   .٢٧٤  صامللحقيف : ينظر ) ٤(

 ١/١١٧ ج، لسيد عيل املرصفي ، أرسار احلامسة )٥(

 ١/١١٧مصدر سابق ج: ينظر ) ٦(

   .٧٩٥  ينظر األبيات يف امللحق ص)٧(



 
 

 
٩٥ 

ـِارَرِ غــُيــلِلَق ِّ مهــَُربْكــَ أِمْو النـَّ   ِهَ
 

ــُمَد  ــْلَ يْوَ أِرْأَّ الث ــِمَى كَق ــسًاّي َ م َفعُ   اَّ
كأنه أخـذه مـن .  كذا أنشده أبو متام » لقى كميا مسفعاأو ي « « :حيث يقول  

يريد شجاعا تسفع وجهه مـن ممارسـة نـار . وهي لون يميل اىل السواد . السفعة 
ومـا ذانـك . يريد كميا كريه املنظـر شـنيعه . ورواه بعض الناس مشنعا . الوغى 
 . » هوتغطى ب،  تقنع بسالحه » أو يلقى كميا مقنعا «وإنام هي . بالرواية 

والبيت مقـدم عـىل مـا بعـده وكأنـه مـن : يقول  وكذلك يف البيت الرابع
 : صناعة أيب متام حيث إن الرواية 

ـــل اد ـــزاد إال تّقلي ـــةَخـــار ال   عل
 

  فقد نشز الرشسوف والتصق املعا 
ـــل  ـــله ك ـــشجٌّيناض ـــهّ ي   ع قوم

 
ــه أن  ــه يف طرق ْوماطب َِ ِْ ــُّ   عاَّشجُ ي

، ّ وبدل فيهـا وغـري  ،وأخره،  ما قدمه أبو متام ت يف هذه األبياوكذلك يورد 
 .مقارنا روايته برواية الثقة أيب عمرو

ّواملرزوقي يف مقدمته النقدية التي صـدر هبـا كتابـه حتـدث عـن بعـض مـن 
فهـو حيـنام يتحـدث عـن عمـود ، القضايا التي ملسها يف ديوان احلامسة أليب متام 

                                                        
  .٤١ / ١أرسار احلامسة ، لسيد عيل املرصفي ، ج) ١(

   .٢٩٥ هذا البحث ص: ينظر ) ٢(

 ١/٤١لسيد عيل املرصفي ج، أرسار احلامسة : ينظر )  ٣(

  . ٤٣-١/٤٢مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(



 
 

 
٩٦ 

بني ما هو عمود الشعر املعروف عند العرب ، فالواجب أن يت «:   ، بقولهالشعر
َليتميـز تليد الصنعة من الطريف ، وقديم نظام القريض من احلـديث ، ولتعـرف  َّ

َّفني عـىل مـا زيفـوه ، ِّ اختاروه ، ومراسم إقـدام املـزيمواطئ أقدام املختارين فيام
األيب ًويعلم أيضا فرق ما بـني املـصنوع واملطبـوع ، وفـضيلة األيت الـسمج عـىل 

ف املعنـى وصـحته ، وجزالـة رشإهنم حيـاولون : الصعب فنقول وباهللا التوفيق 
 اجـتامع هـذه األسـباب الثالثـة ومن -اللفظ واستقامته ، واإلصابة يف الوصف 
 واملقاربة يف التشبيه ، والتحـام أجـزاء -كثرت سوائر األمثال ، وشوارد األبيات 

 ، ومناسبة املستعار منـه للمـستعار لـه ، لذيذ الوزنمن النظم والتئامها عىل ختري 
 بيـنهام ، فهـذه ةومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهام للقافيـة حتـى ال منـافر

 أو عن الطبع والصنعة » ...سبعة أبواب هي عمود الشعر ولكل باب منها معيار 
ن والفـرق بيـنهام أ. هم إىل املطبوع وبعـضهم إىل املـصنوع ِ بعضُلْيَم«  : بقوله

وإذا . ت القلـوب حركـت القـرائح ، أعملـّالدواعي إذا قامـت يف النفـوس ، و
جاشت العقول بمكنون ودائعها ، وتظاهرت مكتسبات العلـوم ورضورياهتـا ، 

ّنبعت املعاين ودرت أخال ّا ، وافتقرت خفيات اخلواطر إىل جليـَهُفَ ات األلفـاظ ، ّ
َفمتى رفض  ِ َالتكلف والتعمل ، وخيل الطبع اُ ِّ ُ ملهذب بالرواية ، املدرب يف الدراسة ، ُّ

فـة ا ، فاسرتسل غري حممول عليه ، وال ممنوع مما يميل إليه ، أدى مـن لطالختياره
                                                        

 ١١-١٠-٩-١/٨للمرزوقي ج،  رشح ديوان احلامسة: ينظر )  ١(

  .١٢ / ١مصدر سابق ج) ٢(



 
 

 
٩٧ 

ًاملعنى وحالوة اللفظ ما يكون صفوا بال كدر ، وعفوا بال جهد ، وذلك هو الذي  ً
لطبع ُّومتى جعل زمام االختيار بيد التعمل والتكلف ، عاد ا) . املطبوع ( يسمى 

ًمستخدما متملكا ، وأقبلت األفكار تستحمله أ ُقاهلا ، وتردده يف قبول ما يؤديـه ثً
إليها ، مطالبة له باإلغراب يف الصنعة ، وجتاوز املألوف إىل البدعة ، فجاء مـؤداه 

مل يـأت  ، وغريهـا » )املصنوع ( وأثر التكلف يلوح عىل صفحاته ، وذلك هو 
يكن السبب وراء ذلـك بـام كـان شـائعا يف عـرصه حديثه عنها خبط عشواء ومل 

فحسب وإنام حديثه عنها ملا هلا من عالقة باختيار الشعر يف ديوان أيب متـام ، هـذا 
ا مـدى بتلك املقدمة ؟ وم األمر الذي جعلنا نفكر مدة من الزمن مل صدر املرزوقي

 ؟عالقتها بديوان أيب متام 
 رسالة الدكتور ضـياء فتحـي محـوده ور عىلثّإىل أن يرس املوىل سبحانه يف الع

ووجدت فيها ما كنت أفكر به ومن عالقة القضايا النقديـة باختيـارات أيب متـام 
حيث وجدت ضالتي يف حديثه وكام قال النمري وإن كان له فـضل الـسبق فـيل 

فتحدث الدكتور عن القضايا املرتتبـة عـىل روايـة أيب . فضل املوافقة عىل ما يراه 
 رسالته ومدى صلتها بـأيب متـام واختياراتـه ، ومـن خـالل عرضـه متام فبينها يف

ّالحظت أن املرزوقي صدر مقدمته يف ديوان احلامسة بتلك القضايا ملـا هلـا صـلة 
 .بأيب متام واختياراته 

                                                        
   .٢٠ إىل ١/٩رشح ديوان احلامسة ، للمرزوقي ج: ينظر ) ١(



 
 

 
٩٨ 

فحديث املرزوقي عن عمود الشعر يتفق يف ذلك عىل مـا ذكـره أبـو متـام يف 
 حديثـه عـن مـدى انعكـاس هـذا وصيته للبحرتي كام ذكرها الدكتور ضـياء يف

تكمـن  -كام أعتقد  - وخالصة هذه الوصية: العمود عىل اختياراته حيث يقول 
 : يف ثالثة مناحي هي 

والبعـد هبـا عـن احلوشـى ، األلفاظ ويرى فيها املناسبة بينها وبني املعـاين  -١
 .والغريب والبعد عن التعقيد يف الرتكيب، والكز 

مـع تـرك ، مستقـصاة و، قـة ضـحة قـدر الطاويف املعاين يرى أن تكون وا -٢
كـذا مـع ، وواملناسبة بينهـا وبـني مـن تقـال فيـه ، واملجهول ، الغموض 

 .الغرض املسوقة له 

 ألن الغنـاء مـضامر  ، يـصح التغنـي هبـا ،واملوسيقي يرى أن تكون لذيذة -٣
 أن هذه املبادئ تتالءم مـع -  كام سلف- والشك. الشعر الذي جيري فيه 

كام أهنا تتالءم مع الذوق العام لعرصه وعـىل هـذا ،  مع بعض التحوير عمود الشعر
  ....)فإن ذوق أيب متام ذوق مدرب متمرس بالشعر 

 مع ، وهي متالئمةهذا حديث أيب متام يف وصيته للبحرتي يف طرق االختيار 
 أن وهذا يـدل عـىل عنارص عمود الشعر التي حتدث عنها املرزوقي يف مقدمته

وكـذلك الـشعر . وقي يف حديثه عن عمود الشعر مل يغفـل وصـية أيب متـام املرز

                                                        
 ٥٥ ص ، للدكتور ضياء فتحي محوده ،القضايا النقدية قي اختيارات أيب متام دراسة موزانة ) ١(

   .٩٦  ص:  ، وينظر يف البحث ١/٩رشح ديوان احلامسة ، للمرزوقي ج: ينظر ) ٢(



 
 

 
٩٩ 

ار ن أبا متام يف اختياره لألشعار اختـأل؛ املختار يف محاسته قائم عىل عمود الشعر 
 - كـام أرى - فالقضية عند أيب متام، مود يف شعرهم أبياتا لشعراء أقاموا ذلك الع

 رفض بقدر مـا هـي رغبـة يف ةيف خروجه عن عمود الشعر يف شعره ليست قضي
، وال يعني هذا أنه  وعبقريته البديعة  ، له عقليته الفذةهاأتاحت،  ّوالتغيري التجديد

نه اختار نامذج كثرية مل خترج عـن عمـود إيرفض كل ما دخل يف عمود الشعر بل 
ًالشعر وإنام خروجه كان خاصا به ال يفرضه عىل غريه حتى يكون شعره مقبـوال  ً

 .عنده 
يضم كل جمموعـة يف أبـواب ،  رتبها وفق تصنيف معني حني مجع األشعارف
فمـثال بـاب . حتمل أسامء خمتلفة بحسب ما يف الباب مـن معنـى الـشعر ، معينة 

والـصرب عـىل ، والقـوة ، واحلـرب ، احلامسة مجع أبياتا حتمـل معنـى الـشجاعة 
 يـدرج أشـعارا ولكـن أحيانـا نـراه، وغري ذلك مما له صلة باملوضوع ، املصائب 

ً خفيا وراءها يشعرنا بمدى ىإال أن هناك معن، ليست هلا عالقة بباهبا ألول وهلة  ّ
  ّ ومـن ذلـك مـا وضـحه املرزوقـي يف رشحـه لبيـت  ،العالقة بينها وبني عنواهنا

  :جعفر بن علبة احلارثي الذي يقول فيه
  ٌدِعْصُ مـَنيِامنـَب اليْ الركَعَ مَايَوَه
 

ــبِنَج  ــِين بَْامثُ وجــٌي   ُقَوثــُ مَةّمك
 هذه األبيات ضمنها هذا الباب ملا اشتملت عليه من حـسن صـربه « :حيث يقول  

                                                        
   .٢٦٥ ينظر األبيات يف امللحق ص) ١(



 
 

 
١٠٠ 

 .» ...واستهانته بوعيد املتوعد ، والفناء ،  وقلة ذعره من املوت ،عىل البالء 
  :بيتي أيب الطمحان القيني الذي يقول فيهاموكذلك يف رشحه 

ــَين قَالِّلــَ عَأال ــِحْدَ صــَلْب   ِائحَو النَّ
 

  ِِح اجلـوانَقْوَ فِفس النَِّ ارتقاءَوقبل 
ْ يا هلٍدَبل غَوق    ٍ عـىل غـدِيسْفـَ نَفَ

 
ــرائحُ ولــستِ أصــحايبَاحَإذا ر    ِ ب

وألن ، ُ وإنام جاز أن يودع البيتـني بـاب النـسيب لـرقتهام « :حيث يقول بعد رشحهام  
 . » اب اختيارهوهذه عادته يف أبو. املتعلل به كان لذة من اللذات 

ًومعنى ذلك أن أبا متام ضم حتت األبواب املتعـددة األسـامء أشـعارا حتمـل 
 . هلا عالقة بباهبا عىل سبيل هذين املثالنيًامعنى غامض

اختـار يف ،  نجد أن أبا متام شاعر الصنعة والصنعة، ويف حديثه عن الطبع 
  وايـة الـصويل التـي يقـول  رًأوال ومما يـدل عـىل ذلـك  ،ديوانه شعراء مطبوعني

حـرضنا : سمعت ابن الدقاق يقول : حدثني احلسني بن اسحاق قال  «  :فيها
فمر به شعر حممد بـن أيب عيينـة املطبـوع الـذي ، أيب متام وهو ينتخب أشعار املحدثني مع 

   وهـذا أدل دليـل عـىل علـم  ،هذا كلـه خمتـار: وقال ، ورمى به ، فنظر فيه ، هيجو به خالدا 
                                                        

 ١/٥١للمرزوقي ج، رشح ديوان احلامسة )  ١(

   .٣٢٦ ينظر األبيات يف امللحق ص) ٢(

 ١٢٦٧-٣/١٢٦٦مصدر سابق ج)  ٣(

 ١/١٢مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(

 ١١٨ ص ، للصويل ،أخبار أيب متام)  ٥(



 
 

 
١٠١ 

ـتكلم بطبعـه ، ألن ابن عيينة أبعد شبها به ؛ أيب متام بالشعر  ، وال يكـد فكـره ، وذلك ألنه ي
ويعمـل ، ويطيـل فكـره ، ويكـد طبعـه ، وأبو متام يتعب نفسه ، وخيرج ألفاظه خمرج نفسه 

 . » ولكنه قال هذا يف أيب عيينة لعلمه بجيد الشعر أي نحو كان، ويستنبطها ، املعاين 

  ، يف شـعرهمًال نجد تكلفـا صعاليك مطبوعني بالفطرة اره لشعراء اختيوثانيا 
 . وسيأيت احلديث عن ذلك، وال صنعة 
 بعض اجلوانب التـي حتـدث فيهـا غفل املرزوقي يف رشحه اإلشارة إىلوال ي

بأنه طوى أكثر ما أحسنت  « ومن ذلك التهمة التي قيلت عنه ،النقاد عن أيب متام 
فتخفـى ، وأبقاه لديـه ليـرسق معانيـه منـه ، درجه يف احلامسة ومل ي، فيه الشعراء 

 .» رسقاته عىل النقاد
ولكن املرزوقي يف رشحه أشار إىل بعض ما أخذه أبو متام مـن محاسـته عـىل 

  :سبيل ذلك رشحه للبيت اخلامس لتأبط رشا الذي يقول فيه
  ويسبق وفد الريح مـن حيـث ينتحـي

 
  بمنخــرق مــن شــده املتــدارك 

وإن كان ، خذ أبو متام هذا فزاد عليه أ و« :حيث يقول بعد رشحه هلذا البيت  
  :فقال، يف لفظه ركاكة 

                                                        
   .١٢٣ ينظر يف هذا البحث ص) ١(

  .٦٠ ، ص للدكتور إحسان عباس،  نقد األديب عند العربتاريخ ال)  ٢(

   .٢٧٨ ينظر يف امللحق ص) ٣(

ويقـول يف ، من قصيدة يمدح فيها أبو سعيد حممد بـن يوسـف الطـائي  . ١/٢٥٦ديوان أيب متام ج)  ٤(
= 



 
 

 
١٠٢ 

  فمــر ولــو جيــاري الــريح خيلــت
 

ِلديه الريح ترسف يف القيـود   ُ ُ ُ«  
و مما يزيد بطالهنا أيضا مـا ، ّوهذا ما يبطل تلك التهمة املوجهة ضد أيب متام  

يقـول   ،تحي محوده من املعاين التي أخذها أبو متام من اختياراتهأحصاه الدكتور ضياء ف
ووجدهتا ،  ولقد قمت بإحصاء للمعاين التي أخذها أبو متام من اختياراته «  :يف ذلك

  .وذكر أنه سيعرض هلا يف رسالته. » ظاهرة فاشية لديه
كـام يف ، وكذلك نرى أن املرزوقي ال يغفل يف رشحه عن نقد اختيار أيب متام 

 :لتأبط رشا الذي يقول فيه  رشحه البيت التاسع
ــــت إىل ــــافأب ــــم ومل أك آيب    فه

 
  وكم مثلها فارقتهـا وهـي تـصفر 

فأبت إيل فهـم  «ورواية ابن جني يف ، حيث يقول بعد توضيح رواية أيب متام  
 . » ...وكالمها ال يوجب االختيار  «  :» ..ومل أك 

وصـنفها وفـق ،  محاسته سوى أنه مجع أشعارا وهذا كله مل يظهره أبو متام يف
ن عقليته الغامـضة تـأيب أن أل؛ ومل يوضح ، ومل يعلق عليها بيشء ، ترتيب معني 

                                                        = 
 :مطلعها 

 أظن دموعها سنن الفريد        وهي سلكاه من نحر وجيد

 ١/٩٦زوقي ج للمر ،رشح ديوان احلامسة)  ١(

  .٤٣ص للدكتور ضياء فتحي محودة ، القضايا النقدية قي اختيارات أيب متام دراسة موزانة  )٢(

  .٨٤-١/٨٣ للمرزوقي ج ،ورشح ديوان احلامسة، ينظر يف هذا البحث يف جمال الرواية ص ) ٣(
 



 
 

 
١٠٣ 

ولكن الرشاح أعملـوا ذهـنهم املتوقـد لتحليـل مـا أورده يف ، تفصح بالوضوح 
 فاالختيار عنـده قـائم عـىل مـنهج ،واستقصاء ما ضمنه منها يف شعره ، محاسته 

اتـضح ذلـك املـنهج مـن خـالل مقدمـة ، خيتلف عن منهجـه يف شـعره ، معني 
وكام ملسنا بعض القـضايا املختلفـة يف تغيـريه ، ومن وصيته للبحرتي ، املرزوقي 

لألبيات وتقديمه وتأخريه أو فيام أخذه من اختياراته  يف شعره وغـري ذلـك كـل 
ناسـب ذلك اتضح من خالل شعر الـصعاليك ذلـك الـشعر املقطـوعي  الـذي 

إال أن هناك قصائد للشعراء الصعاليك اختار منها أبـو ، اختيار أيب متام يف ديوانه 
 .هذه املقطوعات هي التي مثلث ذوقه الفني يف ديوانه ، متام مقطوعات

 : ومن هنا تأيت قضية أخرى منبثقة بسؤال 
ضبي ملاذا اختار أبو متام يف محاسته مقطوعـات شـعرية ومل خيـرت قـصائد كاملفـضل الـ

َواألصمعي أو مل اختلف اختيار أيب متام عن االختيارات التي سبقته؟ ِ 
 :ويمكننا أن نحرص ذلك يف 

ويف ذلك يقـول ، عبقريته الفذة التي جتلت يف اقتطاعه من نصوص طويلة  -١
تتجىل عبقرية أيب متام يف اقتطاعه من النصوص  «: الدكتور ضياء فتحي

  وكـذا الروايـات ممـا ال يـدع ،  الرتتيـب أو القصرية ويف تغيريه، الطويلة 
يستطيع التعامل مع الشعر يف أي عـرص ، جماال للشك يف أنه شاعر خنذيذ 

                                                        
  .٨٤ة ، ص  محودللدكتور ضياء فتحي، القضايا النقدية قي اختيارات أيب متام دراسة موزانة )  ١(



 
 

 
١٠٤ 

وهـي ،  الثقافـة دةوعم، ورهافة احلس ، متى ما استجمع آلة النقد ، كان 
 . » الرواية

 .  الرغبة يف التجديد  -٢

 التجديـد يبدو أن أبا متام يف محاسته رغب يف تلك املقطوعات مـن بـاب
 .لتجديد كام سبق اوعبقريته العقلية أمدته هبذا ، الذي عرف عنه يف شعره 

حيث شاع يف عرصه سـيادة املقطعـات الـشعرية ،  احلياة التي عاشها أبو متام  -٣
وأنـت  « :ويف ذلك يقول الدكتور عز الدين إسـامعيل، عىل ألسنة الشعراء 

طالعت أخبارهم أدركت أن مـا أو ، إذا تصفحت دواوين الشعراء العباسيني 
فإذا تأملـت هـذه ، قالوه من مقطعات يشغل حيزا كبريا مما خلفوه من أشعار

ومعنى ذلك  ...املقطعات أدركت أهنم تناولوا فيها كل آفاق التجربة الشعرية
  ،ًأن شكل املقطوعة الشعرية القصرية قد صارت يف العرص العبايس إطارا فنيا

 . » شعر ذلك العرصوله خطره يف ، له وزنه 

هذا األمر الذي جعل الدكتور يونس أمحد السامري يتحدث يف كتاب له عن 
 كثر ميل -املقطعات–هذه الظاهرة  « :يقول، بايس هذه الظاهرة يف العرص الع

                                                        
، للدكتور حممد مـصطفى عـيل ) دراسة يف بنية النوع وحتوله ( املقطعات الشعرية يف العرص العبايس ) ١(

 . م ٢٠١٠ الطبعة األوىل ، - القاهرة - ، دار غريب ١٧حسانني ، ص 

  .١٨ - ١٧مرجع سابق ، ص ) ٢(



 
 

 
١٠٥ 

ت تطغى عىل حتى كاد، وزادت رغبة الناس إليها يف العرص العبايس، الشعراء هلا
 يف العصور األدبية السابقة فإهنا أصـبحت ظـاهرة  وبالرغم من وفرهتا ،القصيدة

  ،تناولـت خمتلـف مظـاهر احليـاة األدبيـة، بام جد فيه من أمـور ، يف هذا العرص 
حتـى ، والتي كانت بحاجة إىل هذا اللون من الـشعر ،  واالجتامعية، والسياسية 

 .  » إن املقطعات الشعرية ظاهرة عباسية: ليمكننا القول 
بعنـوان  يف كتابـه  عيل حـساننيىسة للدكتور حممد مصطفوكذلك نجد درا

 . "املقطعات الشعرية يف العرص العبايس "
مما جعـل هـذا ،  كل ذلك يشري إىل مدى كثرة هذه الظاهرة يف عرص أيب متام 

  .شاكلة ما جاء يف عرصه وينتخب كتابا عىل، األمر يؤثر فيه 
  
  

                                                        
 .مرجع سابق ) ١(



 
 

 
١٠٦ 

  
  

 
 
 

 املقطعات الشعرية  - ١

 الوحدة املوضوعية  - ٢

 القصصية - ٣

 الواقعية  - ٤

ّالتخل - ٥  ص من املقدمات الطللية ّ

 ل من الشخصية القبليةّحلّالت - ٦

 الرسعة الفنية - ٧

 املوسيقى الشعرية  - ٨
  الوزن -أ

   القافية-ب
  
  
  

 



 
 

 
١٠٧ 

 
 ال يمكـن أن يغفلهـا  ،يف ديـوان احلامسـة أمهيـة بـارزةللنصوص الـشعرية 

وألهنا متثل الذوق الفني أليب متـام مـن ناحيـة ، الدارس للشعر القديم من ناحية 
 وكانت له طريقة خاصـة ميـزت ،فالديوان جاء ممثال هلذا الذوق الفني .  أخرى 

  ،والتصنيف ،والتميز جاء من ناحية التقسيم . اختياره عن غريه من االختيارات 
، فـأبو متـام عكـف عـىل الـشعر القـديم .  ومن ناحية شكل النصوص الشعرية 

عـي أن يكـون يطبو، ويدونه يف محاسته ، ويستخرج منه بدائعه ، يستلهم روائعه 
سامت خاصة متثلت و. ثلت يف طرق االختيار مت  ،هلذا الشعر املختار سامت عامة

ا وجدناه يف مقدمة املرزوقـي يف ذكـره ومن السامت العامة م، يف شعر الصعاليك
وقضيت العجب كيـف «   :ومن قوله.  متام اختيارهوللامدة التي استقى منها أب

وال يف ، وقع اإلمجاع من النقاد عىل أنه مل يتفق يف اختيار املقطعات أنقى مما مجعـه 
 متام مجـع يف  دل عىل ذلك أن أبا»ونقده  نه املفضلّ مما دوَىفْوَأ، اختيار املقصدات 
لكن الكثرة الغالبة يف اختياره للمقطعات الشعرية ، وقصائد ، اختياره مقطعات 

أمـا . ويف الفئة التي ركز عليهـا أبـو متـام يف محاسـته. التي تدل عىل عبقريته
 التي امتاز هبا الـشعر الـصعلوكي فـيمكن أن  واخلصائص الفنيةالسامت اخلاصة

                                                        
 ٤-١/٣للمرزوقي ج، حلامسة ارشح ديوان )  ١(

   .١٠٣ يف هذا البحث ص: ينظر )  ٢(

   .٩٠ يف هذا البحث ص: ينظر )  ٣(



 
 

 
١٠٨ 

 :ترصد فيام ييل 
١-  

،   تعد املقطعات الشعرية من األشكال الفنية املألوفة عند العرب منذ القـدم 
يف أبيات قـصرية يقوهلـا ، حيث إن بداية الشعر قيل بأهنا جاءت عىل هذا الشكل 

 . الرجل يف حاجته
هـا الـشعري تباينـت نظـرة اللغـويني ئملقطعة الشعرية من حيث حتديد بناوا

 فيها ، فـابن دريـد َرصِيد اللغــويني فكان يركز عىل جانب القوالنقاد ، أما حتــد
 .  » والقطع سهم قصري النصل عريض«  : يقول

  ،واألبيـات القـصار، الثياب القـصار : واملقطعات « : ويقول ابن منظور
 .» ُوسميت األراجيز مقطعات لقرصها ...وكل قصري مقطع 

  ،عرشة،  ما كان عىل  ثالثة أبيات أو ىوالذي يف العادة أن يسم«  :ويقول 
  » مخسة عـرش قطعـة ، فأمـا مـا زاد عـىل ذلـك فـإنام تـسميه العـرب قـصيدة أو

ًأن رجال أتاه « ويف احلديث  الثياب القصار ،: واملقطعات  : وابن فارس يقول
                                                        

رمـزي بعلبكـي ، دار العلـم للماليـني ، بـريوت ، :  ، حتقيـق ٩١٥مجهرة اللغة  ، البن دريد ، ص ) ١(
 . م ١٩٨٧الطبعة األوىل ، 

 ) .قطع ( لسان العرب ، البن منظور ، مادة ) ٢(

 )قصد(مادة ، مصدر سابق )  ٣(

 ، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين ، الطبعة ٤٠٧مقاييس اللغة ، البن فارس ، املجلد الثاين ص ) ٤(
 . هـ  ١٤٢٠األوىل 



 
 

 
١٠٩ 

 . »   وكذلك مقطعات الشعر،وعليه مقطعات له 
ثياب قصار ، وجـاء بمقطعـات مـن : وعليه مقطعات «  : يقول والزخمرشي

، يشء يسري من شـذر : عليها من احليل إال مقطع  وقطعة ، وما، وبمقطوعة ، الشعر 
َّاملقطعة كمعظمة ، واملقطعـاتو« :  فيقول ، والفريوزآبادي  »ونحوه القـصار مـن الثيـاب  َّ

ّويقال للقصري مقطع جمذر... وأراجيزه ، ومن الشعر قصاره ...  ّ«  . 
  سمعت« : ًالنقـــاد للمقطعة  فيبدو واضحا يف قول الباقالين ما حتــديدأ

: ًسمعت ثعلبـا يقـول : سمعت أبا بكر بن مقسم يقول : إسامعيل بن عباد يقول 
العـرب تـسمى : سمعت الفراء يقـول : بن عاصم النحوى  يقول سمعت سلمة

 والثالثـة  ،النفرادها ، فإذا بلغ البيتـني؛  »الدرة اليتيمة « : وكذلك يقال  ًالبيت الواحد يتيام ،
، وإذا بلغ العرشين استحق أن يسمى » قطعة « العرشة تسمى  ، وإىل» نتفة « فهي 

 . »  وهو املرتاكم بعضه عىل بعض، القصيد  ، وذلك مأخوذ من املخ »ًقصيدا « 
، بلغت األبيات سبعة فهي قصيدة   وقيل إذا« : و يبدو يف قول ابن رشيق

                                                        
 . هـ ١٤٠٩ ، دار الفكر ، بريوت ٥١٤أساس البالغة ، جار اهللا الزخمرشي ص ) ١(

مد بدران ، يف صـحيفة عبد احلميد حم/ ًمستفاد أيضا من مقال بعنوان املقطعات الشعرية ، للدكتور ) ٢(
 .جامعة القصيم ، عىل الشبكة العنكبوتية 

 ، حتقيق الـسيد أمحـد صـقر ، ٣٩١ - ٣٩٠إعجاز القرآن ، للباقالين أيب بكر حممد بن الطيب ، ص ) ٣(
 .دار املعارف بمرص 

حققـه الـدكتور النبـوي عبـد الواحـد  ،١/٣٠٢البـن رشـيق ج، العمدة  يف صناعة الشعر ونقده )  ٤(
 .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل . مكتبة اخلانجي بالقاهرة ، ن شعال



 
 

 
١١٠ 

ومن النـاس مـن ... الناس  وهلذا كان اإليطاء بعد سبعة غري معيب عند أحد من
ويستحـسنون  ولو ببيت واحـد ،، وجاوزها ، ال يعد القصيدة إال ما بلغ العرشة 

ليدلوا  أو توقف دونه ، كل ذلك، ًأن تكون القصيدة وترا ، وأن يتجاوز هبا العقد 
 .»  وإلقاء البال بالشعر، عىل قلة الكلفة 

ويفـرق بـني ، تفصيل أدق للقطـع الـشعرية مـن حيـث الكـم فيه فقول الباقالين 
أما ابن ، نه يزيد يف عدد األبيات عن ابن منظور أإال ،  القطعة والقصيدة مثل ابن منظور
 .ن تعليله باإليطاء تعليل ينبع من قيم الفن  أل ؛رشيق يف قوله ترشب روح النقد
بحيث تتم معاجلة فكرة ، ًيتم مع اكتامل املقطعة فنيا ف  ًوأما حتديد املقطعة فنيا

 معاجلـة يـشعر معهـا –وموسـيقية ، وصورية  ، وأسلوبية، ما معاجلة موضوعية 
استفرغ جهده ، ووضع كل ما متليه  أو املستمع أن الشاعر يف املقطعة قد، القارئ 

 . عليه آلته الشعرية
الفنـي ًن تكون إرهاصا هبذا االكتامل املقطعات الشعرية يمكن أ ونظرة اللغويني إىل

وصــفهم للقــصار مــن القــصائد باملقطعــات دون القطــع   ألن؛الــذي ذهبــت إليــه 
املقطعات بصفة خاصة دون بقية األسامء التي   يأيت من إحساسهم بتميز-واملقطوعات 

 .  والبرت ،من الفصل) قطع ( ملادة  تتوافق وما يدور حوله األصل املعجمي
ًأصـيال يف حتديـد املقطعـة ،  ً االكتامل الفني مع القرص ملمحاومن ثم يكون

بمعنى القرص ، وإن مل  ًبمعنى أنه إذا اكتملت املقطوعة فنيا فهي مقطعة من القطع
البـرت ، ويبـدو  أو مقطوعة ، من القطع بمعنـى، ًتكتمل املقطوعة فنيا فهي قطعة 



 
 

 
١١١ 

ربـام ألن  لقطعة كام مر ،هذا من فصل الزخمرشي بني املقطعات وبني املقطوعة وا
 يف القطع شبه ضغط عىل الشاعر وملا يفرغ من شعره ، وال يصح أن يسمى بناء ما

 . مل يفرغ بانيه من استكامل أركانه
ًوليس احلكم هنا باملقطعة أمرا هينا ، ألننا لسنا عىل يقني تام بأن هذا احلجـم  ً
اجعة أكثر من مصدر للتأكـد مر من األبيات هو ما تركه عليه قائله ، مما حيوج إىل

الفني عامال أساسا يف القول  من عدد أبيات املقطعة ، كام حيوج إىل اعتامد االكتامل
 . باملقطعات ، ودراستها عىل حدة كظاهرة هلا خصوصيتها الفنية

 : ومن خالل ديوان احلامسة نجد أننا أمام أمرين مهمني 
 : قطع شعرية -أ 
   ًها يف ثامن مقطوعـات ويـتجيل ذلـك واضـحاقطع بمعني القرص نجد - ١
 : ٦٩٤ عروة بن الورد يف احلامسة يف قول

ــا أم مالــك ــز ي ــيل الطــارق املعت ٍب َِّ َّ َ ْ َُ َ  
 

َإذا ما أتـاين بـني قـدري وجمـزري  ْ َِ  
ــرى  ــه أول الق ــي إن ــسفر وجه ِأي ُ ّ ْ َ َّ ُ ُْ  

 
ُوأبــدل معــرويف لــه دون منكــري  َُ ْ َُ ُ  

                                                         
 ،يف صحيفة جامعة القصيم ، عبد احلميد حممد بدران / للدكتور ، مقال بعنوان املقطعات الشعرية )  ١(

 .عىل الشبكة العنكبوتية
   .٦٢ديوان عروة بن الورد رشح ابن السكيت ص ) ٢(

 :          يف ديوان احلامسة ) ٣(
 ...*سيل الطارق املعرت * 



 
 

 
١١٢ 

 ، وأرجـوزة ٢٢٤ و٢٢٣امسية العـارشة وويف قول سعد بن ناشب يف احل
 ، وكذلك قول شبيب بن عمرو الطـائي يف ١٦٩جحدر بن ضبيعة يف احلامسة 

  .٢٠٨احلامسة 
 : مقطوعة وهي كالتايل ة عرشعات بمعنى البرت ، نجدها يف ثالث مقطو- ٢
  ل يف أربـع مقطوعـات كقـول ّثـ برت قبل القطعة الـشعرية وبعـدها ويتم- ١
ِّ بن احلمري يف احلامسة توبة َ ُ٥٥٧:  

  يقــول أنــاس ال يــضريك نأهيــا
 

  بىل كـل مـا شـف النفـوس يـضريها 
  أليس يضري العني أن تكثـر البكـا 

 
ـــا  ـــا ورسوره ـــا نومه ـــع منه   ويمن

 ، ١٢يف قول أيب كبري اهلـذيل يف احلامسـة  . ٥١٨ًوقول أيضا يف احلامسة  
  .١٤٦وقول عروة بن الورد يف احلامسة 

                                                        
   ١٨٧ وص ٣٤ديوان احلامسـة ، أليب متـام ، حتقيـق الـدكتور عبـد املـنعم أمحـد صـالح ص : ينظر ) ١(

  .١٨٨وص 

  .١٤٥مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٢(

  .١٧٦مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٣(

   .٣٣٠ ، ٣٢٩للقطعة يف امللحق ص :   وينظر  .٤١٨مصدر سابق ، ص ) ٤(

  .٣٩٩مصدر سابق ، ص : ر ينظ) ٥(

  .٣٧مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٦(

  .١٢٧مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٧(



 
 

 
١١٣ 

 برت البيت األخري ، ويتمثل ذلك يف ثالث مقطوعات ، ويتجىل ذلك يف -ب 
  :١٦٥مقطوعة الشنفري يف احلامسة 

ٌ فــال تقــربوين إن قــربي حمــرم-١ َّ ْ ُِ َ َّ ْ َ  
 

ـيكم ولكـــن أبـــرشي أم عـــامر  ِعلــ ِ َِّ ُْ َْ ْ ُ  
ْ إذا احتملت رأيس-٢  ِ    ويف الرأس أكثريُ

 
ـــم ســـائ  ـــد امللتقـــى ث َوغـــودر عنْ َُ ِ   ريُ

ــرسين-٣  ــاة ت ــك ال أرجــو حي ُّ هنال ُ ًْ ُ  
 

ـــاجلرائر  ـــسال ب ـــايل مب ـــمري اللي ِس ً ْ ُ َ  
 ، وقـول عـروة بـن الـورد يف احلامسـة ١١ًويف قول تأبط رشا يف احلامسـة  

٤٣٦.  
   برت البيتـني األخـريين ، ويتمثـل ذلـك يف ثـالث مقطوعـات يف قـول -ب 

  :١٥٧عروة بن الورد يف احلامسة 
َّلت لقوم يف الكنيـف تروحـواقف -١ َْ َ ِ ِ َِ ٍ ُ  
 

ــــاوان رزح  ــــد م ــــا عنْ ــــشية بثنَ ِع َّ َُ ََ َ ََّ ِ ِ  
ــكم-٢  ــوا بنُفوس ــى أو تبلغ ــالوا الغن ْ تنَ ُ ِ ُِ ُ ُ ُْ َ َ  

 
ــــربح  ــــام م ــــن مح ــــسَرتاح م ِإىل م ٍِّ َ َ ْ ٍُ ِ ِْ  

ِ ومن يـك مـثيل ذا عيـال ومقـرتا-٣  ْ ُْ ََ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ُ  
 

ـرح نفـــسه كـــل  ـال يطــ َمـــن املــ ُ ُ ْ َ ََ َْ َْ ِ ـرحِ    مطــ
                                                         

  .١٤٢مصدر سابق ، ص ) ١(

 :هكذا يف ديوان احلامسة والبيت األخري هو ) ٢(
ِلقلت هلا قد كان ذلك مرة        ولست عىل ما قد عهدت بقادر ْ ً ِْ ُ ُْ َّ ُ 

  .٣٦ام ، ص ديوان احلامسة ، أليب مت: ينظر ) ٣(

  .٣٤٣مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٤(

   .٦٥ ، وديوان الصعاليك ، رشح الدكتور يوسف شكري فرحات ص ١٣٧مصدر سابق ، ص ) ٥(



 
 

 
١١٤ 

ــة-٤ ــصيب رغيب ــذرا أو ي ــغ ع َ ليبل َ ُ ْ ْ َِ َِ ِ ً ْ ُ َ ُ  
 

ــل  ــذرها مث ــس ع ــغ نف ُومبل ِ َ َ ُْ ُْ ٍ َ ُ ِ ـنجحْ    مـ
 يف احلامسـة  ، وقـول أيب خـراش اهلـذيل١٦٦ ًوقول تأبط رشا يف احلامسة 

٢٦٣.  
 أبيات من آخر املقطوعة ، ويتضح ذلك يف مقطوعة عروة بـن ة برت ثالث-ث 

  :٧٧٨الورد احلامسة 
ــومني -١ ــداة تل ــسان الغ ُأرى أم ح َّ ّ َُ َ َ َ َ َ َ  
 

ـنَّفس أخـــوف  ــ ُختـــوفني األعـــداء وال َ ُ ِّْ ْ َ ْ َ ُ  
ِ لعــل الــذي خوفتنــا مــن أمامنــا-٢  ِ َِ ْ َّ َْ َ َّ َ  

 
ــــــصادفه يف أهلــــــه املتخلــــــف  ُي َ ُ ِ ِِ ْ ُ َ ُُ  

ُ إذا قلت -٣  ْ َقد جاء الغنَى حـال دونـه: ُ َ ِ  
 

ـبية يـــشكو املفـــاقر أعجـــف  ُأبـــو صــ َ َ َ ْْ َ ِ ٍَ َ ُ ْ ِ  
َلــة ال يــدخل احلــق دوهنــاِ لــه خ-٤  َُ َُّ ْ ٌ َّ  

 
ـابته خطــــوب جتــــرف  ُكــــريم أصـــ ِّ ٌَ ُ ٌ ُ َ َُ ُ ْ ِ َ  

َّ تقول سـليمي لـو أقمـت لـرسنا-٥  َ ْ َُ َ ْ ُ  
 

ُومل تـــــدر أين للمقـــــام أطـــــوف  ِّ ََ ُ ِ ُ ّ ٍ ْ َ ْ  
                                                         

 :هكذا يف ديوان احلامسة ، والبيتان األخريان مها ) ١(
ُلعلكم أن تصلحـوا بعدمـا أرى           نبات العضاة التائب امل     ْ َِّ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َرتوحْ ِّ َ َ 
ِينوؤون باأليدي وأفضل زادهم            بقيـَة لـحم من جـزور مملح     َّ ٍ َ ُ ْ ََ ٍ َ ْ ْ ّ َ َ ْ َِ ِ ِْ ِ َ َ ُ 

  .١٤٢ديوان احلامسة ، أليب متام ، ص : ينظر ) ٢(

  .٢٢٣مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٣(

  .٥٦٨مصدر سابق ، ص ) ٤(

 :جودة هي هكذا يف ديوان احلامسة والثالث األبيات غري املو) ٥(
ُفإين لـمـستاف البـالد بسـربـة       فمبلغ نفيس عذرها أو مطوف     ُّ ْ َُ َ ُ ْ ُ ْ َُ ْ ْ َُ ِّ ِ ٍ ُِ ِ ِ َ َ 
ُرأيت بني لبنى عليهم غضاضة        بيوهتم وسـط احللول التَكنف     ُّ ََّ ِ ُ َ ُْ ُ ُ َِ ُ َ َ َ ُُ ُ ْ ْ َْ ِ َ 
ِأرى أم رسياح غدت يف ظغائن       تأمل من شـام ا     َ ٍْ َِ ُِ ََّ ََّ َْ َ ُلعـراق تطوفْ ِّ َ ُ ِ َ ِ 

= 



 
 

 
١١٥ 

عـض األبيـات مـن ً ولتقديمه ، وتأخريه يف األبيات نراه أحيانـا يـرتك ب-ج 
مثـل ذلـك يف قـول أيب النـشناش احلامسـة ومن منتـصفها ، ويتبداية املقطوعة ، 

١٠٤:  
ــرح ــواما ومل ي ــرسح س ــرء مل ي ْإذا امل ُ ْ ًَ َ ْ َُ  

 
ْســــواما ومل تقطــــف عليــــه أقاربــــه  ُ ِ ً  

ــصوى  ــسة ال ــاء طام ــة األرج َونائي ُّ َِ ِ ِ َِ ِ  
 

ـأيب النــشناش فيهــا ركائبــه  ْخــدت بـ ُ ِ ِ ْ َ َ  
ـــائل  ـــي وس ـــب عنّ ٍوســـائلة بالغي ِ ْ َ ٍ  

 
ــن مذ  ــصعلوك أي ــسأل ال ــن ي َوم ــهَُّ ْاهب ُ ِ  

ــل الفقــر ضــاجعه الفتــى  ُفلــم أر مث َ َ َ ِ َ  
 

ْوال كـــسواد الليـــل أخفـــق طالبـــه  ُ ِ َِ َ ْ ِ َّ َ َ  
ــإنني  َّفعــش معــدما أو مــت كــريام ف ًَ ِْ َ ْ ُ ًُ َْ ِ  

 
ْأرى املــوت ال ينجــو مــن املــوت هاربــه  ُ َِ ِ َ  

ــة  ــن مني ــا م ــي ناجي ــان ح ــو ك ٍول َِّ َ ْ ََ ًُّ  
 

ــه  ــدت ركائب ــني ج ــريا ح ــان أث ْلك ُ َِ ْ َّ ً  
                                                         = 

  ينظــر يف امللحــق . مــع تــأخريه للبيــت اخلــامس واألصــل أن البيــت اخلــامس بعــد البيــت األول   
   .٣٤٠ ص

  .٩٩ديوان احلامسة ، أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ص ) ١(

 :األصل يف األبيات هو ) ٢(
ـــائل -١ ـــل وس ـــن الرحي ـــائلة أي ٍوس ُ َّ َ َ ـــس   ٍ ـــن ي ْوم ََ ـهْ ــ ـــن مذاهب ـــصعلوك أي ْأل ال ُ ْ ُِّ َ ُ َُ َ َ َ  
ــردى -٢ ــة هيــامء يـُخــشى هبــا ال َوداوي ََّ َ َ ََ ْ ٍ ـأ   َ ـــ َرست ب َ ـهَ ـــ ـا ركائب ـــ ــــشناش فيه ُيب الن ِ َ ِ ْ َّ ِ  
ـــنام -٣ ـــدرك مغ ـــأرا أو لي ـــدرك ث ًلي َْ َ ًُ ُِ ِ َِ ْ َ ِ ـــزيال    ْ ًج ِ ـه، َ ــ ـــم عجائب ـــدهر ج ـــذا ال ْوه ُ َِ َ ُّ ُ ْ َّ  
ـــرسح ســـواما ومل -٤ ــمرء مل ي ًإذا الــ ََ ْ ََ ْ ُ ْ يـــرحََ ْســـواما ومل تعطـــف عليـــه أقاربــــه   ُِ ُ ْ َِ َ ِ ِْ َ ً َ  
ــوده -٥ ــى مــن قع ِفللمــوت خــري للفت ِ ُِ ُْ ْ َ ََ ٌ ـــه   َ ـــدب عقارب ـــوىل ت ـــن م ـــريا وم ْفق ُ ُّ ِْ َ ًَ ِ ًِ َ  
ــى -٦ ــاجعه الفت ــم ض ــل اهل َومل  أر مث ُ َ َ َّ ََ ْ ْوال كـــسواد الليـــل أخفـــق طالبـــه   ِ ُ َِ َِ ََ ْ َ ِ َ  
ًفمت معـدما أو عـش  كـريام -٧ ِْ ِ َِ ً َُ َّ فـإننيُْ ـه   ِ ْأرى املــوت ال ينجـــو مـــن املـــوت هاربــ ُ ُ َِ ِ ْ َ َ َ  
ــة -٨ ــن مني ــا م ــئ  ناجي ــان ش ــو ك ٍول َِّ َ ـــه   ًٌ ـــاءت كتائب ـــوم ج ـــريا ي ـــان أث ْلك ُ ِ َ َ ْ َ َ ًْ ٌ ُ  

 



 
 

 
١١٦ 

ً يـرتك بعـضا ١٢١يف ذكره ملقطوعة جعفر بن علبة حلارثي احلامسة وكذلك 
  .من األبيات

 :  القصيدة -ب 
ًفمن خالل شعر الصعاليك نجد قصيدة واحدة متمثلة يف قـول تـأبط رشا ، 

  .٢٧٤ًحيث تتألف قصيدته من ستة وعرشين بيتا ، نجدها يف احلامسة 
لكونـه ، أو شـعر املواقـف ، عي نه الشعر املقطوأوالشعر الصعلوكي عرف ب

ألجـل ظـروف حيـاهتم القلقـة املـضطربة يف  ؛ جاء عىل شكل مقطعات شعرية 
فلـيس لـدهيم ، ويف السعي وراء حتقيق مطالبهم ، َوبحثهم عن الغناء ، ترشدهم 

 فاحليـاة التـى عاشـها . الوقت الكايف يدبجون فيـه القـصيدة العربيـة املعروفـة 
ن يـأيت أفمـن الطبيعـي ، ن احليـاة التـى عاشـها غـريه  عـًالصعلوك ختتلف متاما

 التى متر به بقطع املواقففالشاعر الصعلوك يصور ، شعرهم مميزا بتلك اخلاصية 
صور ، حيث  ويتجيل ذلك واضحا يف موقف تأبط رشا مع بني حليان، شعرية 

 ، ودهائـه، تـدل عـىل حيلتـه ، لنا ذلك املوقف الذي مر به بقطعة شعرية ظريفة 
  وموقــف ،   حيــنام نــصح زيــادا ومل يــسمع النــصحوكــذلك القتــال الكــاليب

                                                        
  .١١١ديوان احلامسة ، أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ص : ينظر ) ١(

  .٢٣٢مصدر سابق ، ص ) ٢(

   .٢٦٩  امللحق صيف: ينظر ) ٣(

   .٢٨١ يف امللحق ص: ينظر ) ٤(



 
 

 
١١٧ 

،  مـن ابـن شـميط َّوفـر،  حينام تعرض إلبل التجـار شبيب بن عمرو الطائي
لدرجـة أننـا يمكننـا ، ومواقفهم كثـرية ، واملواقف الصعلوكية التى متثل حياهتم 

، يه الـشاعر عـن نفـسه حيكي ف، ن أغلب شعر الصعاليك شعر املواقف أالقول ب
 .وعن ظروفه ، وعن نظرته للحياة 

 

                                                        
   .٣٠١ يف امللحق ص: ينظر ) ١(



 
 

 
١١٨ 

  
  ،الشاعر الصعلوكي يسلط الضوء عىل تفاصيل املوقف الذي يتحـدث عنـه

فشبيب حينام فر من ابن شميط يـصور لنـا . ثر موقفه إوبعدها يرسم توقعاته يف 
فالـشاعر ، زاء بام فعـل  السجن جىلإولو أنه توقف قليال لذهب ، فراره الرسيع 

    ، وحتـدث عـن فـراره الـرسيعًتصور ماذا حيدث لـه لـو تـأخر يف الفـرار قلـيال
و ، أفلـم يقـدم ببيـت ، فسلط الضوء عىل هذا املوضوع ، وما يمكن أن يلحق به 

خـر نجـده يف آن تطرق الـشاعر ملوضـوع إحتى و ، هبيتني خارجني عن موضوع
وهـذه . كلها ختدم املوضوع الذي يتحدث عنـه ّهنا إأي ، النهاية يرجع ملوضوعه 

 من السهل اليسري أن نجعـل لكـل قطعـة هذا الشعر جتعلالوحدة التى امتاز هبا 
  .شعرية عنوانا

  ،)احليلـة ( فموقف تأبط رشا مع بني حليـان يمكننـا أن نجعـل عنوانـه بــ 
نجعـل وموقف أيب كبـري اهلـذيل مـع تـأبط رشا ) أخو احلزم(أو ، ) احتيال(أو

 .)فتوة وشباب (عنوانه بـ

                                                        
 ، ودراسـة يف محاسـة أيب متـام ، ٢٦٥ ص ، للـدكتور يوسـف خليـف ،الشعراء الـصعاليك: ينظر )  ١(

   ٨٧ صلألستاذ عيل النجدي ناصف ،

 ٩٥ ص  ، ، لألستاذ عيل النجدي ناصفدراسة يف محاسة أيب متام: ينظر )  ٢(



 
 

 
١١٩ 

  
الشعر الصعلوكي جاء عىل النظام املقطوعي ويف تصويرهم ملواقفهم نلمـس 

 .قصة فالشاعر يف تصويره كأنه قاص ، اجلانب القصيص 
ويمكننا القول عن الشعراء الصعاليك إهنم وضعوا أسسا كثرية ملـا يمكـن «

د وصـلت النزعـة إىل درجـة تقـرب مـن وق، تسميته بمبادئ القصص الشعري 
 .»القصة القصرية بكل مقوماهتا الفنية التي يسمح هبا الشعر

                                                        
 بحث مـن نـسخة الكرتونيـة ، يف الـشبكة العنكبوتيـة  .١٣ص ) دراسة أسلوبية (شعر الصعاليك )  ١(

  .» شعر الصعاليك دراسة أسلوبية «بعنوان 



 
 

 
١٢٠ 

  

ر الشعراء الصعاليك البيئة الطبيعية التى عاشوها بكل ما فيهـا تـصويرا ّصو
ومن تصويرهم الواقعي نجد أهنم . فاختذوها مادة ملوضوعاهتم الشعرية ، واقعيا 

كل ما يعرض عليهم يف حياهتم غافلني هم يصفون شعرهم بأنفسهم فانشغلوا يف 
طلوع : مظاهر الطبيعة كام شاهدوها «كام أهنم صوروا   ، ًعن مدح غريهم تكسبا

  ،الفجر ، وغروب الشمس ، واحلياة الواقعية التي حيبوهنا بكل ما فيها مـن كـرم
 ، وسفك الـدماء، والنهب ، والسلب ، واملرض ، ومروءة ، وعطف عىل الفقراء 

 .» واملغامرة  ،والبطولة، والشجاعة 
 ً صـادقاًفالشاعر الصعلوكي يقوم بتصوير الواقـع الـذي يعيـشه تـصويرا

فحني يفر شبيب بن عمرو مـن . واملبالغة ،  عن اخليال ًبعيدا،  بكل جوانبه ًدقيقا
 فالـشاعر . حيث إنه يركـب فرسـه بـشكل رسيـع ، ابن شميط نراه يصف فراره 

  ،متيزهم برسعة عـدوهمالصعاليك عرف عن وقد رسعته ل ً صادقاًصور تصويرا
 .وفرارهم 

فالشعر الصعلوكي كام يذكر الـدكتور يوسـف خليـف مـا هـو إال صـور 
 .فتوغرافيا تسجلها عدسات الصعاليك

                                                        
 بحـث مـن نـسخة الكرتونيـة ، يف الـشبكة العنكبوتيـة  .١٤ص ) دراسة أسلوبية(شعر الصعاليك ) ١(

  .» شعر الصعاليك دراسة أسلوبية «بعنوان 

  .٢٨٣ص ، الدكتور يوسف خليف ، الشعراء الصعاليك : ينظر  )٢(



 
 

 
١٢١ 

  
جـع ذلـك وير، شعر الصعاليك ختلص من املقدمات الطلليـة ختلـصا تامـا 

فالشاعر الصعلوك يف مدحه يوجه املدح مبارشة مـن ، للظروف التي عاشوا فيها 
  :فهذا تأبط رشا يمدح ابن عمه فيقول. دون أن يقدم له

ــائي فـــقاصدِّينإَو    ملـــهد مـــن ثن
 

  به البن عم الصدق شمس بن مالـك 
 أن ثناء الذي هو الغرض األساس من غـريوال، ّومن أول بيت رصح باملدح  

 .يبدأ باملقدمة اجلاهلية املعروفة 
 

                                                        
  .٥٣ - ٥٢ًديوان تأبط رشا ، إعداد وتقديم طالل حرب ، ص ) ١(



 
 

 
١٢٢ 

  
وطبيعـي أن خيـرج ، أهنم خرجـوا عـن نظـام القبيلـة عرف عن الصعاليك 

فالصلة بني الشاعر وقبيلته منقطعـة ، وأن يتحلل من شخصية قبيلتهم ، شعرهم 
 يوسـف خليـف ويف ذلك يقول الدكتور، وبانقطاعها تنقطع كل اجلوانب ،متاما 

فمن ، مادامت الصلة بني الشعراء الصعاليك وبني قبائلهم قد انقطعت اجتامعيا «
  ونعنى بانقطاعها فنيا حتلل الشاعر الصعلوك مـن ذلـك ، الطبيعي أن تنقطع فنيا 

فال يكون الشاعر الصعلوك ،  الذي نراه بني الشاعر القبيل وقبيلته »  العقد الفني«
  وال يكـون شـعره ،  مـا بينـه وبـني عـشريته قـد انقطـع  ألن   ؛)لسان عـشريته(
وإنام يصبح شـعره صـورة صـادقة كـل ، ألنه مل تعد له قبيلة؛  » صحيفة قبيلته «

   » أنا « ويصبح ضمري الفرد، يسجل فيه كل ما يدور فيها ، الصدق من حياته هو 
بـري يف الـشعر الذي هو أداة التع،  » نحن «أداة التعبري فيه بدال من ضمري اجلامعة 

وتصبح املادة الفنية لشعره مـشتقة مـن شخـصيته هـو ال مـن شخـصية ، القبيل 
 .»قبيلته
 

                                                        
  .٢٧٧-٢٧٦ص، الدكتور يوسف خليف ، الشعراء الصعاليك )  ١(



 
 

 
١٢٣ 

  
ومـن التـرصيع يف ،  والتخلص مـن املقـدمات الطلليـة  ،املقطعات الشعرية

حيـث نجـد ، ّشعر هؤالء الصعاليك دل كل ذلك عىل الرسعة الفنية يف شعرهم 
فيصورونه بتعبري صادق ،  كان ملوقف عابر يمرون به كام سبقغلب شعرهم أأن 

 ، واضطراهباوالسبب وراء ذلك رسعة حياهتم . وال جتويد ، ال تكلف فيه ، دقيق 
  ألهنـم ؛ هنم ال هيتمون بتجويـد ذلـك أأو ، كوهنا بعيدة عن الفراغ واالطمئنان و

وأهـم مـن ، كرب أ ءم يشوإنام أولوياهت، ال يعتربون الشعر من اهتامماهتم األولية 
يفرغ ،  تقصد لذاهتا ة إنه مل يكن حرف :أو كام يقول الدكتور يوسف خليف ،ذلك 

وينفسوا عن ما ، وإنام كان جمرد وسيلة لكي يفخروا بفعلهم ، صاحبها بتجويدها 
لعلهـم جيـدون مـن ؛ أو دعوة ملذهبهم يف احليـاة ، يف صدورهم من عقدة نفسية 

 ًا َأو ألوان، ولذلك ال نجد يف شعرهم ألوانا فنيه متعددة ، هم وينضم إلي، يؤمن به 
 يقول الدكتور يوسف  ،فأكثر ما نراه واضحا عندهم هو التشبيه. بديعية كثرية 

»  التشبيه أقوى األلوان الفنية التي اعتمد عليها الشعراء الصعاليك «  :خليف
ثـم البيئـة ، احليـاة اإلنـسانية ثانيـا و، عامل احليوان أوال :منابعه األساسية ثالثة و

 .الطبيعية ثالثا
 

                                                        
  .٢٩٥ - ٢٩٤ - ٢٩٣الشعراء الصعاليك يف العرص اجلاهيل، يوسف خليف ص : ينظر ) ١(

 .صدر سابق م) ٢(



 
 

 
١٢٤ 

  :كقول عروة بن الورد يف وصف الصعلوك اخلاملاحليوان ف
ــستعنه ــا ي ــي م ــساء احل ــني ن   يع

 
  ويمـيس طليحــا كـالبعري املحــرس 

 .فالصعلوك اخلامل عند عروة كالبعري  
  :ًكقوله أيضا يف وصف الصعلوك العاملنسان  واإل

   أعدائـــه يزجرونـــهمطــال عـــىل
 

ــشهر  ــيح امل ــر املن ــساحتهم زج   ب
 مطـال علـيهم  ،والصعلوك العامل الذي يمدحه عروة  يظل مصدر هتديد ألعدائه 

 . وهم يزجرونه كام يزجر املقامرون بعض قداحهم اخلارسة إذا رضبوا هبا 
  :ًكام يف قوله أيضاالبيئة الطبيعية و

ِولكن صعلوكا ، صفيحـة وجه َ َ ُُ ًِ   ِـهُ
 

ـــور  ـــس املتنَ ــضـوء شهـــاب القاب ّك ََ ُ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ َ  
 . ويشبه عروة وجه الصعلوك الذي يمدحه بضوء الشهاب املتنور  

  :ويقول أبو كبري اهلذيل
ــــهاوإذ ــــرت إىل أرسة وجه    نظ

 
ــل  ــارض املتهل ــربق الع   برقــت ك

                                                         
 ، قدم له ووضـع هوامـشه راجـي األسـمر ، دار ٥٠ص،  ديوان عروة بن الورد رشح ابن السكيت )١(

 . م  ٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٥ لبنان ، -الكتاب العريب ، بريوت 

  .٥١مصدر سابق ص ) ٢(

  .٣٠٣-٣٠٢يوسف خليف ص، يف العرص اجلاهيل الشعراء الصعاليك ) ٣(

  .٥١ح ابن السكيت ، ص ديوان عروة بن الورد ، رش) ٤(

  .٩٤ديوان اهلذليني ص)  ٥(



 
 

 
١٢٥ 

َّرسَأفأبو كبري يصف  ـبهه بـالربق العـارض املتهلـقد و ، ً وجه تأبط رشاةِ أي إذا ، ل ش
 .كالربق املتشقق من السحاب وأرشقت ،  وجهه برقت إىل أرسةنظرت 

 ّنإبـل ، وهذا ال يعني أن شعرهم خيلو خلوا تاما من الصنعة الفنيـة املتأنيـة 
ولكن أغلبية شعرهم جاءت فيهـا ،  شعرية متثل هذه الصنعة ً وقطعا ،ًهناك أبياتا

 .تلك الرسعة الفنية 
لت تلك الصنعة الفنية املتأنية ما يذكره الدكتور يوسف ومن األبيات التي مث

يشتار لقطعة تأبط رشا مع بني حليان حينام حارصوه وهو يف غار هلم  «:  خليف
 ، وهي قطعة يبدو أن الشاعر قـد فـرغ فيهـا لـصنعته الفنيـة مـتمهال متأنيـا ،عسال 

ثر أيبدو عليها ، كمة أو خيتمها بأبيات من احل، والدليل الفني عىل هذا أنه يبدؤها 
أمـا الـدليل الـواقعي . ثم فلـسفها ،  التجربة ىالذي وع، التفكري العقيل اهلادئ 

 .»  فواضح أن الشاعر قد نظم هذه القطعة بعد أن نجا من أعدائه
وحـسن ، وفراره من بني حليان فيها وعي عقل ، واحلق أن طريقته يف حيلته 

 . دل عىل دهائه، يترصف 
 : ة يف قول تأبط رشاوتتضح الصنع

ــت ــرن هتلل ــم ق ــزه يف عظ   إذا ه
 

ــضواحك  ــا ال ــواه املناي   نواجــذ أف
                                                         

  .٣٠٨يوسف خليف ص ،  يف العرص اجلاهيل الشعراء الصعاليك)  ١(

  .٥٣ًديوان تأبط رشا ، ص ) ٢(



 
 

 
١٢٦ 

اسـتعارة يف : تقـوم عـىل اسـتعارتني ، والعملية الفنيـة هنـا مركبـة معقـدة 
واسـتعارة  ، تقوم عىل تشبيه بريق األسنان عند الضحك بلمعان الـربق ) هتللت(

  .يضحكتقوم عىل تشبيهها بإنسان ) املنايا( يف 
  :وقوله

ــذيل ــتىل ه ــضبع لق ــضحك ال   ت
 

  وتــرى الذئـــب هلـــا يــسـتهل 
  ، الـضحك للـضباعةاستعار: واالستعارة هنا جاءت مركبة من استعارتني  

وجـاء ، )  اإلنـسان (حذف املشبه بـه ، تقوم عىل تشبيه الضبع بإنسان يضحك و
 . االستهالل للذئاب  واستعار،بيشء يدل عليه عىل سبيل االستعارة املكنية 
ّوقول جريبة بن األشيم الفقعيس َ َ َ ُْ َ ُْ َ:   

ــــه ــــضتك أنياب ــــدهر ع   إذا ال
 

  لــدى الــرش فــازم بــه مــا أزم 
وجاء بـيشء ، ) احليوان(حذف املشبه به وهو ، شبه الدهر بحيوان له أنياب  

 . عىل سبيل االستعارة املكنية )األنياب(يدل عليه وهو 
ة فتـأيت بلمحـات بـسيطة جـاءت عفـو اخلـاطر يف أثنـاء ّأما األلوان البديعي
وتتمثـل هـذه األلـوان يف .  يقصدوها للتكلـف والتحـسني تعبرياهتم ، وإهنم ال

   .طباق وجناس وتقسيم كام سبق
                                                        

  .٣٠٩الشعراء الصعاليك يف العرص اجلاهيل ، للدكتور يوسف خليف ، ص ) ١(

  .٦٦ًديوان تأبط رشا ، ص ) ٢(

  .٢١٨ صيب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ، ، ألديوان احلامسة)  ٣(

الــشعراء الــصعاليك يف العــرص اجلــاهيل ، :  ، وينظــر ٦٥، ٦٤، ٦٣ص ينظــر يف هــذا البحــث  يف ) ٤(
  .٣١٢للدكتور يوسف خليف ، ص 



 
 

 
١٢٧ 

  
 ، قول موزون  مقفى يدل عىل معنى: قد دأب القدماء عىل تعريف الشعر بأنه 

ملوسيقى الشعرية املكونة من وزن وقافية وهذه هي املوسيقى فالشعر منبعه ا
 :اخلارجية حيكمها العروض وحده وأول أركانه هي 

 :الوزن  -أ 
ِفان عدل به  عنه ، الوزن هو الذي حيفظ للشعر حالوته ويزيد عذوبته «  ُ

ُجمته األسامع وفسد عىل الذوق ْ ّ «  ، فهو الركن األول من موسيقى الشعر ويقول
 .»  وأوهلا به خصوصية، الوزن أعظم أركان حد الشعر  « : بن رشيقا

بنظرة متفحصة حول موسيقى الشعر الصعلوكي من حيث الوزن يف ديـوان 
وهـذه ظـاهرة نقـف ، غلب هذا الشعر جاء عىل بحر الطويـل أاحلامسة نجد أن 

عـة  قط٢٩فهنـاك ، غلب ما يف الديوان من شـعرهم أ شغلت ، فقد ًعندها قليال
قطعـة و،   ومقطوعتـان عـىل بحـر الكامـل، شعرية جاءت عىل بحر الطويل 

                                                        
 ٢حيـي صحممد بن : لألستاذ ، قوايف الشعر العريب من التقطيع العرويض إىل نظام املقاطع الصوتية )  ١(

 .-اجلزائر–بسكرة ، جامعة حممد خيرض ، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 .مرجع سابق )  ٢(
 .١/٢١٨ألبن رشيق ج، العمدة )  ٣(
   .٣٢٧، ٢٧٣ينظر يف امللحق ص) ٤(
 



 
 

 
١٢٨ 

  . واملديد،  والرجز،  و املتقارب،  عىل الوافر واحدة

 :أي إن نسبة هذه البحور الشعرية يف ديوان احلامسة جاءت عىل ما ييل 
 طويل % ٨٠,٥
 كامل % ٥,٥
 وافر%  ٥,٥
 متقارب% ٢,٧
 مديد%  ٢,٧
  رجز%٢,٧

 : الطويل 
وقد ،  استخدام الشعر الصعلوكي يف محاسة أيب متام يفيعد هذا البحر األول 

  .  روى أن اخلليل أسامه الطويل ألنه طال بتامم أجزائه

 :بناء الطويل 
 :هلا ثالثة أرضب موزعة عليها ، يبني هذا البحر عىل عروض واحدة مقبوضة 

                                                        
   .٣٠١ ينظر يف امللحق ص) ١(

   .٣٠٧ ينظر يف امللحق ص) ٢(

   .٢٩٩ ينظر يف امللحق ص) ٣(

   .٣١٥  امللحق صينظر يف) ٤(

   .١/٢٢٠العمدة ، البن رشيق ، ج)  ٥(



 
 

 
١٢٩ 

  .)مفاعيلن(سامل : الرضب األول  -
  .)مفاعلن(مقبوض : ب الثاين الرض -

  .)فعولن(حمذوف : الرضب لثالث  -

ــشعراء  ــتخدم ال ــرضبني اواس ــام ال ــة أيب مت ــالل محاس ــن خ ــصعاليك م   ل
 :األولني 

ــات ــالث مقطوع ــاء يف ث ــرضب األول ج ــن  فال ــعد ب ــول س ــا ق   منه
 : ناشب

   فــيام تــرى مــن رشاســتيتفنــدين
 

  وشدة نفيس أم سـعد وما تــدري 
 :ًرضب الثاين جاء يف أغلب املقطوعات موزعا عىل خمتلف األبواب وال 

 :   باب احلامسة قول جعفر بن علبة احلارثيمنفمثال 
  أهلفى بقرى سحبل حني أحبلـت

 
ــل  ــدو املباس ــا والع ــا الوالي   علين

  
                                                        

 .حذف خامس التفعيلة ساكنا: القبض )  ١(

 إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة: احلذف )  ٢(

 ٢٢٣ و ص١٨٨ديوان احلامسة ص: ينظر )  ٣(

 ١٨٧ديوان احلامسة ص)  ٤(

 ٣١مصدر سابق ص   )٥(
 



 
 

 
١٣٠ 

  : بن الطبيبةقول عبد باب املراثيمن و
  عليك سالم اهللا قيس بـن عاصـم

 
ـــاء  ـــته مــا ش    أن يتـــرمحاورمح

 : قول مالك بن حريم اهلمداين باب األدبمن و 
  أنبيت واأليـــام ذات جتــــارب

 
  وتبدي لك األيام ما لـست تعلـم 

 : قول توبة بن احلمري باب النسيبمن و 
ــلمت ــة س ــييل األخيلي ــو أن ل   ول

 
ـــدل وصـــفائح  ـــيل ودوين جن   ع

 : قول فرعان يف ابنه منازل باب اهلجاءمن و 
  زت رحــم بينــي وبــني منــازلجــ

 
  جـزاء كــام يـستنزل الــدين طالبــه 

 :  الطمحان القينيقول أيب باب األضيافمن و 
ــة ــري قبيل ــاس خ ــل أي الن   إذا قي

 
ــه  ــوارى كواكب   وأصــرب يومــا ال ت

) مفـاعلن(كل هذه األمثلة جـاءت عـىل بحـر الطويـل مقبوضـة العـروض 
  .)مفاعلن(والرضب

نا أليب متام ونـسبة شـعره مـن البحـور الـشعرية ومن جهة أخرى إذا ما نظر
                                                        

 ٢٢٤مصدر سابق ص)  ١(

 ٣٤٥مصدر سابق ص)  ٢(

 ٣٩٩مصدر سابق ص)  ٣(

 ٤٥٩مصدر سابق ص)  ٤(

 ٥٢٢-٥٢١مصدر سابق ص)  ٥(



 
 

 
١٣١ 

  : تتضح من خالل اجلدول التايل

   األغراض      
 البحور

 اموع الفخر الزهد الوصف العتاب الغزل الرثاء اهلجاء املدح

 ١٢٩ ١ ١ ٥ ٨ ٢٤ ٥ ٢٧ ٥٨ الكــامل
 ١١٣ ٢ ٥ ٣ ٥ ٢٠ ١٢ ٢٧ ٣٩ الطــويل
 ٧٩ ٢ ٠٠ ٢ ٨ ١١ ٧ ١١ ٣٨ البســيط
 ٦٤ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٤ ٣٤ ٤ ١١ ١١ اخلــفيف
 ٤٥ ١ ١ ١ ٢ ٨ ١ ١٢ ١٩ الوافـــر
 ٣٤ ٠٠ ٠٠ ٢ ١ ١٦ ١ ١٠ ٤ الســـريع
 ١٩ ٠٠ ٠٠ ١ ٠٠ ٦ ٠٠ ٣ ٩ املنســرح
 ٨ ١ ٠٠ ١ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١ ٠٠ الرجـــز
 ٧ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢ ٠٠ ١ ٣ ١ املتقــارب
 ٦ ٠٠ ٠٠ ١ ٠٠ ٤ ٠٠ ٠٠ ١ الرمــــل
 ٣ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٣ ٠٠ ٠٠ ٠٠ املديــــد
 ٢ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١ ٠٠ ٢ ٠٠ اهلــــزج
 ٢ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١ ٠٠ ١ ٠٠ اـــتث
 ٥١١ ٧ ٧ ٢٠ ٣٠ ١٢٨ ٣١ ١٠٨ ١٨٠ اــموع

 :معنى ذلك أن نسبة البحور الشعرية يف شعره كالتايل 
 الكامل% ٢٥,٢
 الطويل% ٢٢,١
 البسيط% ١٥,٤
 اخلفيف% ١٢,٥
 الوافر% ٨,٨

                                                        
- إربـد،  عـامل الكتـب احلـديث ، ٥٦للدكتور رشيد شـعالل ص ،البنية اإليقاعية يف شعر أيب متام  )١(

 ٢٠١١-١٤٣٢الطبعة األوىل ، األردن 



 
 

 
١٣٢ 

 الرسيع% ٦,٦
 املنرسح% ٣,٧
 الرجز% ١,٧
 املتقارب% ١,٤
 الرمل% ١,٢
 املديد% ٠,٦
 اهلزج% ٠,٤
 املجتث% ٠,٤

ولكنـه يف محاسـته مـن ، إذن استخدم أبو متام يف شعره كل البحور الشعرية 
مـع أهنـم نظمـوا يف ،  من بحـر الطويـل هغلب ما اختارأخالل شعر الصعاليك 

ولكن املرتبة الثانية يف شعره ، ر ونظم هو كذلك يف أغلب البحو، أغلب البحور 
 .تأيت مرتبة أوىل يف محاسته من خالل شعر الصعاليك 

 :القافية  -ب 
امء قـسيمة تعد القافية الركن الثاين من املوسيقى اخلارجية حيث جعلها العلـ

   : يقـول ابـن رشـيقها بعلم سموه علم القـوايفّوخصو.  الوزن ورشيكته 

                                                        
   .٢حممد بن حييى ص : ذ  قوايف الشعر العريب من التقطيع العرويض إىل نظام الصوتية ، لألستا)١(
   .١/٢٤٣ العمدة ، البن رشيق ج)٢(
 



 
 

 
١٣٣ 

ًن يف االختصاص بالشعر ، وال يسمى شعرا حتى يكون لـه القافية رشيكة الوز«   ُ
 . » ٌوزن وقافية

والذي هيمنا من القافية هو النظر إىل حرف الروي لكونه هو احلـرف الـذي 
ًيلتزم به الشاعر يف كامل القصيدة وغالبا ما يكون يف القصائد العمودية القديمـة 

ًعمـدا واعيـا أم واختيار حرف بعينه لقصيدة ما سواء كان اختيـاره مت جـاء عفـو ً
 ، البـد أن تكـون لـه اخلاطر يف كتابته الشعرية عىل اختالف بني النقاد يف ذلك

 .عالقة بمضامني قصيدة الشاعر وشعوره 
وإذا نظرنا لقوايف شعر الـصعاليك املـدون يف محاسـة أيب متـام نجـد أن هنـاك عالقـة 

 .ات الشعرية وطيدة بمضومنها وباهبا الذي وجدت فيه تلك املقطوع
 مـضامني هـذا البـاب كانـت - سبق وأرشنا إىل أن -ًفمثال يف باب احلامسة 

تدور حول الشجاعة والقوة واحلرب والعزة واألخذ بالثأر وغريها من املضامني 
التي جيمعها معنى القوة وهذا يتضح من خـالل النظـر لقـوايف مقطوعـات هـذا 

 هذا املعنى حيث إن هناك أربعة ًالباب نجد أن بعضا من حروف الروي دلت عىل
جاءت يف قوايف هذا الباب ممـا تـدل داللـة )  هـ - ر - ب -ق : ( حروف وهي 

واضحة عىل مدى العالقة بني هذه احلروف بمضمون املقطوعة فمجـيء حـرف 
  : القاف يف قافية جعفر بن علبة احلارثي الذي يقول فيها

ْهواي مع الركب اليامنـني مـص َ َ َُ َّ ََ ِ ِ ْ ٌعدَ ِ  
 

ــة موثــق  ــب وجــثامين بمك ُجني َ َ ْْ ُ ٌُ َّ  
                                                         

 ، الطبعــة األوىل ١٢٩ - ١٢٨القافيـة يف العـروض واألدب ، للــدكتور حـسني نـصار ص :  ينظـر )١(
 . القاهرة - م ، مكتبة الثقافة الدينية ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢

   .٣٢ صالح ص حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد،  ديوان احلامسة ، أليب متام )٢(



 
 

 
١٣٤ 

ْعجبــت ملــرساها وأنــى ختلــصت ُ ََ ْ ََ َ َّ َ َ ْ ِ ِ  
 

ــق  ــسجن دوين مغل ــاب ال ُإيل وب ْ ُ ّ ِّ ِ ُ  
ْأملت فحيت ثـم قامـت فودعـت  َ ْ ْ َّْ َ َّ ََ َ ُ ََ َّ ََّ َ  

 
َفلام تولت كـاد  َْ َّ ََ َّ ُ الـنَّفس تزهـقِتَ َ ْ ُ ُ ْ  

ْفـال حتــسبي أين ختـشعت بعــ  َ ُْ ِّ َّْ َ َ َِ ْدكمَ ُ َ  
 

ــيشء وال أين مــن املــوت أفــرق  ُل َْ ِ ِّ ٍَ ْ  
ــدكم  ْوال أن نفــيس يزدهيهــا وعي ُ ُ َِ ْ َ َْ ْ َّ َ  

 
ُوال أنني باملـِيش يف القيـد أخـرق  ََ ْ َ َِ ْ ْ َ ّ  

ٌولكن عرتنـي مـن هـواك صـبابة  َ َ َ ِْ ِ ْ َ َ  
 

ُكام كنت ألقي منك إذ أنـا مطلـق  َ ْْ ُْ ِ َ ُ  
ن جانبني من حيث داللة نجد أن حرف القاف يالئم معاين املقطوعة م 

أن حرف القاف يدل عىل الصالبة والقوة والشدة وهذا ملحوظ : احلرف وأوهلا 
 .يف قوته وعدم انكساره يف سجن عدوه وإنام خضوعه لذكرى من حيب 

   والفصل واإلبانة كام يف  والقوةأن هذا احلرف يدل عىل القطع: وثانيهام 
ض الدراسني يف دالالت احلروفوغريها مما يذكرها بع )قطع -قضم–قص ( 

 ن الشاعر قال هذه األبيات وهو مسجونإ إذوهذا املعنى يالئم مناسبة النص 
حيث دلت ألفاظ النص عىل انفصاله وبعده عن أهله ومن حيب هذا الفصل هو 

 .الذي أثر يف حالته
وكذلك حرف الباء والراء كلها أحرف ذات خمارج وصفات قوية تتناسب 

 .حلامسة مع أبيات ا
ولكن الذي يسرتعي النظر هو أن هناك بعضا من حروف الروي يف هذا 

                                                        
 مـن منـشورات احتـاد  ٢٤٢ -٢٤١-١٤١حلسن عبـاس ص، خصائص احلروف ومعانيها :ينظر )  ١(

 .للدكتورة منال حممد هشام سعيد نجار ، والقيم الداللية ألصوات احلروف . الكتاب العرب 



 
 

 
١٣٥ 

الباب كانت متوسطة وضعيفة وهذا ال يتناسب ظاهرا مع معاين احلامسة إال أننا 
إذا أمعنا النظر سنجد أن لكل حرف منها داللة خاصة تتناسب مع أمر خفي يف 

حلروف املتوسطة ّمضمون املقطوعة هو الذي تشوقها واستدعاها ومن ا
 )ن - ع - ك- ت- ح- ي – م -ل: ( والضعيفة  يف هذا الباب هي 

  :ويتمثل حرف امليم يف مقطوعة القتال الكاليب الذي يقول فيها
ـــا ـــادا واملقامـــة بينَنَ ْنـــشدت زي َ ُ َ ًَ َ ِ ُ ْ َ  

 
ِوذكرتــه أرحــام ســعر وهيــثم  َ َْ ْ َ ُ ََ ٍ ِ َ ْ َْ ُ َّ  

ـــ  ـــري منْت ـــه غ ـــت أن ـــام رأي َفل َُّ َُّ ُ ُْ َُ َ   ٍهَ
 

ــدن مقــوم   ــه كفــي بل ــت ل ِأمل َّ َُ ُِّ ٍَ ْ َ َ ِْ َ ُ َ  
ـــه  ُوملـــا رأيـــت أننـــي قـــد قتلت ْ َُ َ ْ َّْ َََّ َ َُ  

 
ــاعة منْــدم  ــدمت عليــه أي س ِن َ ََ ِْ ِ َِّ َْ َ َ ُ  

ُفهذه املقطوعة وإن كانت حتكي حادثة قتل وهذه احلادثة يالئمها حرف  
أن الشاعر مل قوي إال أن فيها داللة قوية دعت اىل استخدام حرف امليم وهي 

، ثم انكرست نفسه وندم عىل فعل القتل ، تكن لديه رغبة شديدة يف القتل 
فناسب كرس النفس ولينها عىل املقتول جميء هذا احلرف اللني الضعيف الذي 
 ، خيرج بني الشفتني والنطق به يعرب أصدق تعبري عن ندم القاتل وانكفائه عىل نفسه

 عىل املضمون أن حرف -امليم– حرف الروي ًومما يزيد تأكيدا عىل حسن داللة
 .ًالروي جاء مكسورا وهذا مناسب مع انكسار نفس القاتل 

فبهذه النظرة الرسيعة الشاملة دلت عىل اختالف الـدالالت يف املقطوعـات 
 .وختتلف القوايف معها تبعا لدالالهتا 

                                                        
 ٦٤-٦٣صحتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ، أليب متام ، ديوان احلامسة )  ١(



 
 

 
١٣٦ 

 
 

يعد شعر الصعاليك يف أدبنا العريب دعوة لنبذ الواقع املحبط، ودعوة إىل أخذ 
املال من األغنياء، وتوزيعه عىل أصحاب احلاجة؛ لسد رمق معيـشتهم، ويتمثـل 

  :()ذلك يف قول عروة بن الورد
َدعينــي أطــ َ ْ ِ ِْ ِ يف الــبالد لعلنــيْفِّوَ َِّ َ َْ َ ِ ْ ِ  

 
ِأفيد غنَى فيـه  ِ ِ ِْ ًْ ُ ْ لـذي احلـق حمُ َ ِّ َ ْ ْ ِ ُمـلِ ِ  

ـــة  ـــم ملم ـــيام أن تل ـــيس عظ ٌأل َّْ ُ َّ َِ ِ ُ َ َْ َ ِْ َ َ  
 

ــا يف احلقــوق م  ــيس علينَ ُول ُ ِْ ْ ْ َ ْ َُ ْ َ َِ ُعــولَ َّ َ  
  :()وقوله 

ُإذا قلت ْ ُ َ ُ قد جاء الغنَى حال دونه:ِ ْ ُ َ ََ َْ ْْ َِ َ  
 

َأبو صبية يـشكو امل  َ َ ْ ْ ُُ ْ ٍ ِ ُفـاقر أعجـفَ َ ْ َ َ ِ َ  
ــه خ  ِل ُ ــة ال يــدخلَ ُل َ َُّ ْ َ ُّ احلــقٌ َ َ دوهنــاْ َ ْ ُ  

 
ــري  ْك ِ ــوب جتــرَ ِّم أصــابته خط ٌَ ُ ُ ْ ُ َ َُ ُ ْ   ُفَ

ــ  َإين لَف ِّ ـــِ ُستافُم َ ــْ ــبالد ب ِ ال ِِ َ   ٍبةُْرسْ
 

ُفم  ِبلـَ ُنفـيس عـُغ ْ ْ ِ ْ َذرَ ُها أو مطـوْ ْ َ  ٌفَ

فأطلق علـيهم لفـظ ، ولتلبية هذه الدعوة سلكوا مسلكا ميزهم  عن غريهم  
 ونجد أن لفظ صعلوك موجود يف شـعرهم فهـذا "املفرد صعلوكالصعاليك و"

  :()عروة بن الورد يقول

                                                        
   .٨٦ان عروة بن الورد ، رشح ابن السكيت ص ديو) ١(

   .٧١مصدر سابق ص ) ٢(

   .٤٩مصدر سابق ص ) ٣(



 
 

 
١٣٧ 

ُحلى اهللاُ صعلوكا ، إذا جـن ليلــه َّ َ ُُ َ ََ ًِ َ  
 

ِ املـشاش ، آلفـا كــل جمــزرصايفُم  َ ّ ُُ ًَ ِ ِ  
  :ًيضاأويقول  

ِ ، صفيحـة وجهـهًولكن صعلوكا ِِ َ َُ  
 

ــ  ـــس املتنَ ــضـوء شهـــاب القاب َك ُ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ َ   ّـورَ
  :ويقول أبو النّشناش النهشيل 

ــائل ــي وس ــب عن ــائلة بالغي   وس
 

  ومــن يــسأل الــصعلوك أيــن مذاهبــه 
أو أهنـا معروفـة بـسبب ، فهذا الوجود يدل عىل أهنم سموا أنفـسهم بـذلك 

،  الفعل الذي قاموا به، وقد سبق أن أرشنا إىل املعنى اللغوي ملـصطلح الـصعلكة

حيد الذي يطلق عليهم، بل هناك ألفاظ معينـة ، ذكرهـا وليس هذا اللفظ هو الو
   : حيـث يقـول، الدكتور عبد احلليم حفني يف حديثـه عـن ألفـاظ الـصعلكة 

، وشيطان ، وخليع ، و فاتك ، وذئب ، لص : وأشهرها ،  كثرية وهذه األلفاظ «
 . » وبعض هذه األلفاظ ألصق بالصعلكة من بعض، وشاطر

نفسهم طريقة للتعامل مع احلياة القاسية، فنجـد يف وقد أوجد الصعاليك أل
شعرهم فلسفة خاصة للحياة التـي يريـدوهنا، فهـم يريـدون أن يتحقـق العـدل 

                                                        
   .٥١مصدر سابق ص )  ١(

  .٩٩ص أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ،ديوان احلامسة )  ٢(

   .١٤يف هذا البحث ص: ينظر )  ٣(

  . ٢٠ ص   عبد احلليم حفنيللدكتور ، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه)  ٤(



 
 

 
١٣٨ 

االجتامعي، الذي حرم منـه كثـري مـن األفـراد، هـذا الـذي جعلهـم متمـردين، 
ينـشدون احلريـة ، ، خارجني عن نظام القبيلة، فباتوا يف الصحراء تظلهم السامء 

 .فكونوا هلم جمتمعا خاصا، ناء، أو املوت دونه َن الغويطلبو
هـل حقـق هـؤالء الـصعاليك مـا طمحـوا إليـه يف :ومن هنا ينبثق سـؤال 

 جمتمعهم اجلديد  ؟ 
إن ظــاهرة الـصعلكة بوصــفها ظــاهرة  «: يقـول الــدكتور كـريم الــوائيل

إمكانيـة  تولدت يف أحد جوانبها من عدم -اجتامعيه متمردة يف املجتمع اجلاهيل 
تعايش الفرد يف إطار القبائل العربية بأنظمتها القاسية، وقوانينها اجلائرة، ولكنـه 

  واملـشكالت التـي ، بخروجه عن القبيلـة أخـذت تواجهـه رضوب املعـضالت 
 . ال تقل عن تلك التي عاشها يف املجتمع القبيل

حيح إن املجتمع اجلديد مل حيقق آمال الصعاليك التي خرجوا من أجلها، صـ
أنه حقق هلم قدرا من احلرية، ولكنها حرية مشوبة بقيود، ال تقل عن تلك القيود 

ولقد بقي الصعلوك يعيش حالة الفاقة، والفقر، ، رصامة وإن كانت من نوع آخر
 . والعوز يف جمتمعه اجلديد

بعيـدة عـن اجلـوع، والعبوديـة؛ ، لقد كان الصعاليك ينشدون حياة مستقرة 
ن بحثا عن الغنى، والثراء، غري مبالني بالوسيلة التي توصلهم وّولذلك كانوا جيد

                                                        
  .١٦٤ - ١٦٣ للدكتور كريم الوائيل ، ص ،الشعر اجلاهيل قضاياه وظواهره الفنية )  ١(



 
 

 
١٣٩ 

 . » إىل هدفهم، وعىل الرغم من هذا مل حيققوا الغاية التي ينشدوهنا
ولكـن ، فالدكتور الـوائيل يـرى أن هـؤالء الـشعراء مل حيققـوا هـذه الغايـة 

ا اإلجابة احلقيقية تأيت يف أشعارهم، حيث نجدهم راضني، قانعني بخروجهم هذ
فهذا عروة بـن الـورد يرسـم لغـريه مـن الـشعراء ، وإن مل حيققوا أملهم املنشود 

الصعاليك الطريقة الصحيحة للسري يف هـذه احليـاة، وهـي الكفـاح فيهـا، فإمـا 
  : ()الغنى، وإما املوت الكريم حيث يقول

ِقلت لقوم يف الكنيف ف ِ َِ ْ ْْ ِ ٍ ْ َ ْتروحـوا: ُُ ُ ْ ُ ْ  
 

َّعـــشي  ِ ـــد مـــاوان رزَ ـــا عنْ ّة بتنَ َ ََ ََ َ ِْ   ِحِ
ْتنَالوا الغنَى أو تبلغـوا بنُفوسـكم  ُ ِ ُِ َ ْ ْ ِْ ُ ُ ْ َُ ََ  

 
ِإىل مـــسَرتاح مـــن محـــام مـــربح  ٍ ََّ َ ُ َ ْ ُ ٍَ َ ِ ِْ ِ  

ِومــن يــك مــثيل  ِْ ُ َ ْ َ ذا عيــال ومقــرتاََ ُِ ْ ََ ٍَ ِ  
 

ِمن املال يطرح نفسه كـل مطـرح  َُ َ َ َْ ْ َّْ ُْ ُ َ ََ ِ ِ  
ــذرا أو  ــغ ع ْليبل ْ ََ َ ْ ُ َ ُ ــةِ ــصيب رغيب ً ي َ ْ َ ْ ُِ َ ِ  

 
ِومبلغ نفس عـذرها مثـل مـنْجح  ِ ُ َ َُ َْ ْ ِْ َ ُ ٍ َ ُ ْ َ   

وكام تشتت شعراء الصعاليك يف الصحراء تشتتوا يف الكتب، يقول الـدكتور  
وكأنام كتب عىل هؤالء املرشدين يف آفـاق األرض أن يظلـوا «: يوسف خليف

عند كـل  -لمي حسب ع -وهذا واضح ، »مرشدين يف أعامق الكتب، واألسفار
نـراه ، من تطرق هلم، فهو البد أن يغفل عن شاعر معني،أو عن مقطوعة ظريفـة 

وهـي ، واضحا يف  موسوعة الشعراء الـصعاليك التـي حـوت أغلـب الـشعراء 
                                                        

  ، وديوان الـصعاليك ، رشح الـدكتور يوسـف ٢٦ديوان عروة بن الورد ، رشح ابن السكيت ص )  ١(
   .٦٥شكري فرحات ص 

 ١٣ ص ور يوسف خليف للدكت،الشعراء الصعاليك يف العرص اجلاهيل )  ٢(



 
 

 
١٤٠ 

موسوعة أعطت الشعر الصعلوكي حقه، وتعد مصدرا مهام هلذا الشعر، إال أهنـا 
 . رشا الصعلكةغفلت عن أيب كبري اهلذيل، الذي تعلم منه تأبط

، من حيث شموهلا للقصائد الصعلوكية  وبقراءة لكتب االختيارات الشعرية
، فاملفـضليات حـوت سـت قـصائد لثالثـة  نجد عددا قليال من هؤالء الشعراء

ومجهـرة أشـعار ،  واألصمعيات حوت أربع قصائد ألربعة شعراء،  شعراء
 . العرب حوت قصيدتني لشاعرين

د هؤالء الصعاليك أكثـر يف محاسـتي أيب متـام، فاحلامسـة الكـربى إال أن عد
، وسـبقت دراسـتها،  واحلامسـة ً شـاعراوقـصيدة لعـرشين مقطوعة ٣٥حوت 

  .ً مقطوعة ألربعة عرش شاعرا٢٢الصغرى حوت 
وهذه احلامسة هي التي أطلق عليها أبـو متـام اسـم الوحشيات،والـسبب يف 

  : ستاذ عبد العزيـز امليمنـي يف مقدمتـهتسميتها بالوحشيات يتضح يف قول األ

                                                        
 الطبعـة الرابعـة ٣٧٧للـدكتور شـوقي ضـيف ص، -العرص اجلاهيل -تاريخ األدب العريب : ينظر ) ١(

  .دار املعارف، والعرشون 

   .٢٧ص يف هذا البحث  : ينظر ) ٢(

   .٣٣يف هذا البحث ص  :  ينظر )٣(

   .٣٧يف هذا البحث  ص :  ينظر )٤(

علـق عليـه وحققـه عبـد العزيـز امليمنـي ، ٦ الصغرى أليب متام ص كتاب الوحشيات وهو احلامسة) ٥(
  .١١١٩-دار املعارف ، الطبعة الثالثة ، وزاد يف حواشيه حممود حممد شاكر ، الراجكويت 



 
 

 
١٤١ 

ألن هذه املقاطيع أوابـد، وشـوارد، ال تعـرف ) الوحشيات(وإنام سامه أبو متام  «
 . » وأغلبها للمقلني من الشعراء، أو املغمورين منهم، عامة 

وهي بذلك كاحلامسة الكربى، وهي يف األصل تابعة هلا، وتعد جـزءا منهـا، 
 :ألمرين مهمني 

 : ن حيث االسمم -أ 

 أطلق أبو متام عىل اختياره األول احلامسة الكـربى، ثـم أطلـق عـىل إحـدى 
 . اختياراته احلامسة الصغرى، وهذا دليل عىل أهنا تابعة هلا

 : من حيث املضمون -ب 

، حوت احلامسة الكربى قصائد لشعراء مغمورين، كام ذكر املرزوقي يف مقدمتـه - ١
 .كام ذكر ذلك األستاذ امليمنيوكذلك احلامسة الصغرى، 

 أبواب، عىل حـسب املوضـوعات، ١٠قسم أبو متام محاسته الكربى إىل  - ٢
ــراه يقــسمها إيل  وفعــل ذلــك يف الوحــشيات ــواب١٠، فن   ، هــي نفــس   أب

ــاب ــسمية الب ــسيطا يف ت ــريا ب ــاك تغي ــربى، إال أن هن ــة الك ــواب احلامس   أب
 عليه أبو متام يف الوحشيات بـاب  الثامن، وهو باب السري والنعاس، إذ أطلق

 . املشيب

                                                        
  ١٣ /١ج للمرزوقي، احلامسة ديوان رشح : ينظر )  ١(

   .٦ ، ص  ، أليب متام ، حتقيق عبد العزيز امليمني الراجكويتالوحشيات: ينظر ) ٢(



 
 

 
١٤٢ 

حوت كلتا احلامستني قصائد لشعراء جاهليني، كتأبط رشا، ومالـك بـن  - ٣
حريم،  وخمرضمني، كالقتال الكاليب، وعبدة بن الطبيب، وجعفـر بـن علبـة 

 . احلارثي،  وإسالميني، كعبداهللا بن سربة، وتوبة بن احلمري

سة الصغرى خيتلفون عن الشعراء يف احلامسة  يف احلام الصعاليكالشعراء - ٤
: الكربى ، إال أن هناك مخـسة شـعراء موجـودين يف كلتـا احلامسـتني، وهـم 

وتوبـة بـن ، وعبداهللا بـن سـربة، والقتـال الكـاليب ، جعفر بن علبة احلارثي 
 . وعبدة بن الطبيب، احلمري 

 : و الشعراء الصعاليك يف الوحشيات عىل حسب عصورهم كالتايل    
 :الشعراء اجلاهليون : أوال

، وعمـرو بـن براقـة اهلمـداين، ، وله مخس مقطوعـات مالك بن حريم
 . ولكل منهام مقطوعة واحدة،  وتأبط رشا

                                                        
-٢٥٤-١٦٨-٢٣-٢٢ صأليب متـام  ، وينظر ملقطوعته يف الوحشيات ، ١٩سبقت ترمجته يف ص)  ١(

٢٥٩-٢٥٨ 

ىل إعـاش ، جـاهيل ،شاعر مهـدان قبـل اإلسـالم ، هو عمرو بن احلارث بن منبه بن يزيد اهلمداين )  ٢(
َأذن : وقيل ، ووفد عليه ، خالفة عمر بن اخلطاب  ِ رو بن براقة وكان شيخا فدخل عم، للناس عمر َ

ينظـر لرتمجتـه يف موسـوعة الـشعراء . وتأبط رشا يف الـصعلكة ، كان رفيقا للشنفري ، كبريا يعرج 
ملقطوعتـه : وينظـر . ٢٠٠٧-هــ١٤٢٧رشاد برس ،٢/٨٢الصعاليك للدكتور جعفر نور الدين ج

  .٣١ صأليب متام ، يف الوحشيات

  .١٣٠ صأليب متام ،  يف الوحشيات وينظر ملقطوعته ، ١٨سبقت ترمجته يف ص)  ٣(



 
 

 
١٤٣ 

ّجاهليون وإسالميون(الشعراء املخرضمون : ثانيا  ّ: ( 
، ، وله مقطوعتان وفضالة بن الرشيك، ، وله مقطوعة عبدة بن الطبيب

 .له مقطوعة  تال الكاليبوالق
 : ّالشعراء األمويون : ثالثا 

، وتوبـة بـن ، وشظاظ الـضبي، وسليامن بن عياش عبداهللا بن سربة

                                                        
  .١٥٦ صأليب متام ، وينظر ملقطوعته يف الوحشيات  ، ٢١سبقت ترمجته يف ص)  ١(

  األسـدي بـن مـرض بـن، هو فضالة بن رشيك بن سلامن بن خويلد بن سلمة بن عامر موقد النـار )  ٢(
أحـدمها ، وله ابنان شـاعران ، أدرك اجلاهلية واإلسالم ،  ًكان شاعرا فاتكا صعلوكا خمرضما،  نزار 

لـشعراء ينظـر لرتمجتـه يف موسـوعة ا. وكان سيدا جـوادا ، والثاين اسمه فاتك ، عبد اهللا بن فضالة 
 أليب متام ،  ملقطوعته يف الوحشياتوينظر ، ٢/١٢٥ ج ، للدكتور حسن جعفر نور الدينالصعاليك

   .٢٤١-٢٢٢ص

  .٢٣٤ صأليب متام ، ه يف الوحشيات ملقطوعت: وينظر  ، ٢٠سبقت ترمجته يف ص)  ٣(

  .٢٦-٢٥ صأليب متام ، وينظر ملقطوعته يف الوحشيات ، ٢٣سبقت ترمجته يف ص)  ٤(

مل يعلم عام والدته وعـام وفاتـه ، موي هو أحد الشعراء الصعاليك اللصوص الفقراء يف العرص األ)  ٥(
ينظـر .  واحلجـاج بـن يوسـف ،وعارص عبـد امللـك بـن مـروان ، نه عاش يف العرص األموي أال إ

وينظـر  ، ٢/١٧٠ ج للـدكتور حـسن جعفـر نـور الـدينلرتمجته يف موسوعة الـشعراء الـصعاليك
  .٣٣ ص أليب متام ، ملقطوعته يف الوحشيات

ُوقد عرف شظاظ الـضبي ، وأحد أفراد عصابة مالك بن الريب ، من الشعراء الصعاليك األمويني )  ٦(
دي احلجاج بن يوسف ومل جيلـده وبعد مغامراته يقع بني ي،  لصوصيته والدهاء يف، باحرتاف احليل 

ينظـر لرتمجتـه يف موسـوعة الـشعراء  . ًوانتقامـا،  ً تـشفياةوإنام صلبه بالبـرص، الرسقة فحسب حد 
= 



 
 

 
١٤٤ 

، ، واجلـر نفـس الطـائي، والـسمهري العكـيلوجحدر اللص ،احلمري
 .ولكل منهم مقطوعة واحدة

                                                        = 
 ، ملقطوعته يف الوحشيات: وينظر  ، ١٧٧-٢/١٧٦ ج ، للدكتور حسن جعفر نور الدينالصعاليك

  .٩٣ صأليب متام 

  .١٠٢ ص أليب متاموينظر ملقطوعته يف الوحشيات ، ٢٤قت ترمجته يف صسب)  ١(

  ممــا، غلبــت عليـه يف معظــم الروايـات لقــب جحـدر اللــص ، هـو جحــدر بـن معاويــة العكـيل )  ٢(
حرتف ا  ،وهو أحد الشعراء الصعاليك يف العرص األموي، وخطورته فيها ،  يدل عىل شهرته باللصوصية 

وأودعه يف ، فقبض عليه احلجاج بن يوسف ، وقطع الطرق ، والسلب ، غارة وسعى وراء اإل، الصعلكة 
   ، للـدكتور حـسن جعفـر ينظر لرتمجته يف موسـوعة الـشعراء الـصعاليك، هـ ١٠٠تويف نحو . السجن 
 وينظـر ١٣٧ ص للدكتور عبد احلليم حفنيوشعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ٢/١٥٨ جنور الدين

  .١٨٣ص يب متام أل، ملقطوعته يف الوحشيات 

كان يغـري عـىل القوافـل بطريـق ، ويكني أبا الديلم ، السمهري بن برش بن أويس بن مالك بن احلارث العكيل  )٣(
عارص أيام عبـد امللـك بـن ، لصعاليك الفقراء يف العرص األموي امن ، أو بطريق نخل واملدينة ، الكوفة بمكة 

. كان هذا الظلم سببا من أسباب تصعلك بعض الشعراء األمويني ، مروان احلقبة التي اشتد فيها الظلم والبغي
ملقطوعتـه : وينظر  ، ٢/١٧١ ج ، للدكتور حسن جعفر نور الدينينظر لرتمجته يف موسوعة الشعراء الصعاليك

  .٢٢٢ص أليب متام ، يف الوحشيات

 جذيمة بن حبيب بن  الشاعر بن امرئ القيس بن زيد بن عبد رضا بنةهو اجلر نفس اللص بن عبد)  ٤(
مـن ، شمر بن عبد جذيمة بن زهري بن ثعلبة بن سالمان بن ثعل بن غمـرو بـن الغـوث بـن طـيء 

وذاق ، فـأرس ،ووقع يف قبـضة الـسلطان ،عاش يف العرص األموي ، الشعراء الصعاليك اللصوص 
 ين  للـدكتور حـسن جعفـر نـور الـدشعراء الـصعاليكينظـر لرتمجتـه يف موسـوعة الـ. مرارة القيد

  .٢٥٢ صأليب متام ، وينظر ملقطوعته يف الوحشيات ، ٢/١٦٠ج



 
 

 
١٤٥ 

ّأمويون وعباسي(الشعراء املخرضمون  : ًرابعا  : )ونّ
واألحيمــر ، ،ولــه مقطوعــة  جعفــر بــن علبــة احلــارثيلــدينا شــاعران

 .، وله مقطوعتانالسعدي

                                                        
   .٢٣ أليب متام  ، وينظر ملقطوعته يف الوحشيات ، ٢٥ سبقت ترمجته يف ص) ١(

كـان ، والعباسـية ، أدرك الـدولتني األمويـة ، شاعر خمرضم ، األحيمر السعدي من قبيلة بني سعد ) ٢(
 ينظر لرتمجته يف موسوعة الـشعراء الـصعاليك. فخلعه قومه  ، كثري اجلنايات  ،لصا شاعرا صعلوكا

-٣٣ صأليب متـام ، ملقطوعته يف الوحشيات: وينظر  ، ٢/٢٥٣ جللدكتور حسن جعفر نور الدين
٣٤.  



 
 

 
١٤٦ 

 
 
 

 
 

 
    لديوان احلامسة من خالل الكاملة دراسة لبعض الرشوح :املبحث األول 

 . الصعاليك شعر                                  
    اجلزئية لديوان احلامسة من خاللدراسة لبعض الرشوح :املبحث الثاين 

 .شعر الصعاليك                                  
 . مصادر هذه الرشوح من خالل الرشح :املبحث الثالث 

 
 

 



 
 

 
١٤٧ 

 
 

 إذ إنه هو األثر العظيم الـذي يـصور لنـا ؛زلة عالية الشعر عند العرب له من
كانـت األمـة ، وقـد ومجيع عـصورهم ، وإسالمهم ، حياة العرب يف جاهليتهم 

إذ يقـول ،  وحكمهـم، وتعتربه ديوان علمهم ، العربية متجد ذلك األثر الشعري 
ومنتهـى ، وكان الشعر يف اجلاهلية عند العـرب ديـوان علمهـم  « :ابن سالم
 . » ونريواليه يص، به يأخذون ، حكمهم 

ويعلمونـه ، ويروونـه ، وهذه األمهية البارزة لذلك األثر جعلتهم حيفظونـه 
، ه من أبنـاء قبيلتـه يلإم ضوين، فزهري يفتح مدرسة الرواية يف اجلاهلية .  أبناءهم

 واستمرت رواية الشعر شفهية.  واحلطيئة،  وكعب  ،كابنه بجري، ومن غري قبيلته 
ومجـع ، حيث دونت فيه العلـوم ، وجاء القرن الثاين ، إىل أن انتهى القرن األول 

والبرصة بام ورد فيهـا ، فمدرسة الكوفة ، وصوب ، الرواة الشعر من كل حدب 
 . من الرواة تشهد بذلك

  وتنقيحهـا ، ومتحيـصها ، وما إن ينتهي الـرواة يف مجعهـم ألشـعار العـرب 
                                                        

قرأه ورشحه حممـود حممـد ، ٢٤ملحمد بن سالم اجلمحي السفر األول ص،  طبقات فحول الشعراء)١(
  .دار املدين ،شاكر 

    للـدكتور محـدان عطيـة الزهـراين ،ًح ديـوان أيب متـام نموذجـاورش،النقد األديب التطبيقـي : ينظر )  ٢(
  .هـ١٤٢٥خوارزم العلمية   ، ٤٠ىل إ ٣٢ص 



 
 

 
١٤٨ 

 آخر باجتاه جديد باالختيار عىل نحو املفضليات التي من كل وضع يأيت لنا طرف
مجعها املفضل الضبي بتوجه من األمـري لتعلـيم ابنـه واألصـمعيات لألصـمعي 

 . وغريمها
  ، إال إن العقلية العربية تأبى إال أن تأيت باجلديد يف اختيار أيب متام يف محاسته

كـان مليئـاً  باحلركـة ويف ذلك اجلو الـذي . وتبعها بعد ذلك احلامسات األخرى
وانتخاب االختيـارات مـن ناحيـة ، ٍالعلمية يقوم الرواة بجمع للشعر من ناحية 

وذلك األثـر الـشعري ينظـرون فيـه ،  عكف العلامء عىل ذلك النتاج  وقدأخرى
فكل واحـد مـنهم يـستلهمه ، ويرشحون غامضه، ويكشفون زيفه ،  بعني بصرية

 . لذلك الشعر ختصصهويغلب يف نظرته ، بطريقته املميزة 
طلبـت علـم الـشعر عنـد  «:  يقول اجلاحظ مشريا إيل النزعة التخصصية

ُفوجدته ال حيسن إال غريبه، فرجعت إىل األخفش فألفيته ال يتقن إال  ،األصمعي  ُ
ّ، فعطفت عىل أيب عبيدة فرأيته ال ينقد إال فـيام اتـصل باألخبـار  َإعرابه ُ ّوتعلـق ، ُ

ْ فلم أظفر بام أردت، إال عند أدباء الكتاب؛ كاحلسن بن وهب ، باأليام واألنساب َ ُْ َ
 . » ّوحممد بن عبد امللك الزيات

 فالعلامء واألدباء منـذ القـرن الثـاين تنـاولوا كتـب القـدماء حمـاولني رشح 
وبالغته من ناحية ،  وروعته من ناحية، إبرازاً  جلامله ؛ وكشف املستور ، املكنون 

                                                        
   .٧٥٥/ ٢ ج ، البن رشيق القريواينالعمدة يف صناعة الشعر ونقده)  ١(



 
 

 
١٤٩ 

ولـو مل يكـن . ودالئـل، شعري ثري بكل ما فيه مـن إحيـاءات فالنّتاج ال.  أخرى
ـثال ً ،  ديـوان أيب متـام رشحـه الـصويل: كذلك ملا كثرت الرشوحات حول ديوان معني فم

 .واخلارزنجي، وأبو العالء املعري ، واملرزوقي ، وابن املستويف ، والتربيزي 
 بأكثر من عـرشين ُويتضح  أكثر  يف هذه الدراسة لديوان احلامسة الذي رشح

ويـذكر الـدكتور عبـداهللا  ، رشحاً  ذكرها صـاحب كـشف الظنـون يف كتابـه
 واستدركها يف كتابه إىل، عسيالن بأن صاحب كشف الظنون فاته بعض الرشوح 

 رشحا مـابني ٤٤إال أن الدكتور حممد عثامن يذكر  .  رشحا٣٥ أن وصلت إىل
 . لني وثالثة رشوح لرشاح جمهو،موجود ومفقود 

وكـل ،   رشح كـيل  مـاهوومنها،  ئي رشح جز ، هووكل هذه الرشوح منها
 .  شارح يضفي عىل رشحه ختصصه الذي يغلب عليه

  ،وهذه الرشوح التي كثرت منذ القرن الثاين اهلجري كانت هلـا إرهاصـات
                                                        

 تور محـدان عطيـة الزهـراين ،للـدك ً رشوح ديوان أيب متـام نموذجـا ،،النقد األديب التطبيقي : ينظر ) ١(
  .٤٩ إىل ٤٧ص

حيـاء إدار  ،،٦٩٢-١/٦٩١ ج ، حلـاجي خليفـةكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون:  ينظر )٢(
 .بريوت ، الرتاث العريب 

إىل ٦٢ص للدكتور عبد اهللا عبد الرمحن عـسيالن ، ، محاسة أيب متام ورشوحها دراسة وحتليل:ينظر )  ٣(
 .دار اللواء   ،م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،٦٧

 إىل ١/٧٢ج للدكتور حممد عثامن ،رشوح محاسة أيب متام دراسة موازنة يف مناهجها وتطبيقها  :ينظر ) ٤(
٨٩ . 



 
 

 
١٥٠ 

ولـو بحثنـا يف تـاريخ نـشأة هـذه الـرشوح .  وجذور بسيطة منذ العرص اجلاهيل
هذه النشأة جاءت خمترصة يف توضيح بسيط من حيث تفـسري لكلمـة لوجدنا أن 

أو توضيح اسم كالذي حدث من جدة العجاج حـني ، أو حتديد مكان ، غامضة 
من )  كرك ألمني عىل نابل ( : استغلق عليها يف قوله ىسألت امرأ القيس عن معن

 : بيته
َنطعــــنهم ســــلكي وخملوجــــة ْ ُ  

 
ــــل  ــــىل ناب ــــني ع ــــرك ألم   ّك

فام رأيت أرسع ، مررت بنابل وصاحبه يناوله الريش لؤاما وظهارا  «ا فأجاهب 
 . » فشبهت به، منه وال أحسن 

ِاحلمد هللاَِِّ فـاطر﴿ :يف قوله تعاىل قال ابن عباس و ِ َ ُ ْ َ ْ﴾ :  مـا كنـت أعلـم مـا
هـي بئـري وأنـا : وقـال أحـدمها ، معنى فاطر حتى اختصم إيل أعرابيان يف بئر 

 .وأوجد، أن معنى فطر خلق ت ، فعلمفطرهتا 
وفهم الكالم العريب إال ، فالعرب يف ذلك الوقت مل يشكل عليهم فهم الشعر 

ـتالف األمكنـة ، يف كلامت بسيطة  ـابق عهـد هبـا الخ ـتالف ، وأماكن مل يكن هلـم س واخ
 . ّوهذا االختالف هو الذي جعلهم يسألون عام أشكل عليهم.  اللهجات

                                                        
 . - القاهرة  - دار املعارف،الطبعة اخلامسة  ،١٢٠ص حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، ديوان امرئ القيس )  ١(

  .٣١ صللدكتور محدان عطية الزهراين ، ًان أيب متام نموذجا ، رشوح ديو، النقد األديب التطبيقي ) ٢(

  .١سورة فاطر آية )  ٣(

 .الفطر زكاة وباب ، العروض زكاة باب، موقع الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي )  ٤(



 
 

 
١٥١ 

ّ اإلسالم فسدت السليقة وضاع فهم الشعر ومن ثم فحينام دخل األعاجم يف
، وتـشق طريقهـا يف كـل جمـال ، كام بـدأت تظهـر الـرشوحات ،بدأ مجع الشعر 

ثـم تتوسـع ، وفن يبدأ بقطرة ، فشأهنا بذلك شأن كل علم ، وحسب التخصص 
  .ً مستقالً وفنا، ًشيئا فشيئا لتصبح علام

،  رشوح  تـوفرت لـدي  لـسبعة-بعد مجـع الـرشوح  -وستعرض الدراسة 
وتكـشف لنـا أيـضا عـن ،  وافيه تامة لكل ما يف الديوان -بإذن اهللا  -وستكون 

 . عىل ثالثة مباحث ً، فجاء هذا الفصل مقسامالرشاح يف عرصهم منهج 
دراسة لبعض الرشوح الكاملة لـديوان احلامسـة مـن خـالل  : املبحث األول

 :متمثلة يف  شعر الصعاليك
ولكونه ، ي تقدم يف الدراسة لكونه يف القرن الرابع اهلجري رشح املرزوق - ١

 .وللقيمة األدبية التي ناهلا ، وأكثرها شهرة ، أكمل الرشوح 

 .رشح التربيزي لكونه يف رشحه اعتمد عىل املرزوقي - ٢

ورشحه جاء وافيا ، رشح زيد الفاريس لكونه من رشاح القرن اخلامس  - ٣
 .ألغلب األبيات 

 .  املنسوب أليب العالء املعريالرشح  - ٤

ويرجح الدكتور حممد عـثامن أن ، ّويتبني من عنوانه أنه منسوب أليب العالء 
 .صاحبه من رشاح القرن السادس اهلجري

                                                        
 . ١/٩٢ج للدكتور حممد عثامن ،رشوح محاسة أيب متام دراسة موازنة يف مناهجها وتطبيقها :  ينظر  )١(



 
 

 
١٥٢ 

دراسة لبعض الرشوح اجلزئية لـديوان احلامسـة مـن خـالل : واملبحث الثاين 
 :شعر الصعاليك متمثلة يف 

   .أيب عبد اهللا النمري - ١

إال ،  من املصادر األوليـة للحامسـة معاين أبيات احلامسة كتابه بالرغم من أن
 ثـم، بـل تـوخى اختيـار مقطوعـات مـن أبواهبـا ، نه مل يـرشح احلامسـة كلهـا أ

 .رشحها
 .ابن فارس  - ٢

ن الـدكتور عبـد اهللا عـسيالن ثانيـة ألالرتبـة امل  يفوجـاء، من القرن الرابـع 
بيـنام الـدكتور حممـد ، ّواعتمد عىل أدلـة ، بن فارس ّيضعف نسبة هذا الرشح ال

  .ويرد عليها، عثامن يربر هذه األدلة التي ذكرها الدكتور عبد اهللا 
 .ابن جني  - ٣

 .ورشحه يعد تفسريا ألسامء شعراء احلامسة ، من القرن الرابع اهلجري 
 .مصادر هذه الرشوح من خالل الرشح : واملبحث الثالث 

 
                                                        

 . ٧١ص  للدكتور عبد اهللا عبد الرمحن عسيالن ، ،محاسة أيب متام ورشوحها دراسة وحتليل )  ١(

 للــدكتور حممــد عــثامن ، ،رشوح محاســة أيب متــام دراســة موازنــة يف مناهجهــا وتطبيقهــا : ينظــر )  ٢(
  .٩١ص للدكتور عبد اهللا عسيالن ، ،ومحاسة أيب متام ورشوحها دراسة وحتليل .  ٧٧-١/٧٦ج



 
 

 
١٥٣ 

 
 
 

 
 

 
 
 رشح املـرزوقي  -١

 رشح التربيزي  -٢
 رشح زيد الفاريس  -٣
 الرشح املنسوب أليب العالء املعري -٤
 

 



 
 

 
١٥٤ 

  :  املرزوقي
لكونـه اشـتمل عـىل ،  وأكملهـا، يعد رشح املرزوقي أوىف الرشوح األدبيـة 

. وغريهـا ،  ورصفيـة،ونحويـة، سة من عدة جوانـب بالغيـة حتليل أبيات احلام
،  إهنا تدل عىل عقليـة متفتحـة إذ؛ ًفضال عن املقدمة النقدية التي صدر هبا كتابة 

مل ،  واسعة ةوحتليله الدقيق أصبح لرشحه شهر، فبمقدمته النقدية ، واعية شاملة
وتلـك ،  ةهـذه الـشهروملا هلذا الرشح  من ، ينلها أي رشح آخر لديوان احلامسة 

 . غريه من الرشوح ىلالقيمة األدبية كان أوىل بنا أن نقدمه يف الدراسة ع
 :التعريف بالشارح 

أمحد بن حممد، بن احلسن املرزوقي أبو عيل، مـن أهـل أصـبهان، : املرزوقي 
، وحـسن  ، وإقامـة احلجـج ، وحـسن التـصنيف والفطنـة، كان غاية يف الذكاء 

كتـاب رشح :  ولـه مـن الكتـب، ه ال مزيد عليها يف اجلـودة وتصانيف، االختيار 
،  كتـاب رشح الفـصيحو،  كتـاب رشح املفـضلياتو،  ً، أجاد فيه جـدا احلامسة

كتـاب و،  كتـاب رشح املـوجزو،  كتاب األزمنـةو،  كتاب رشح أشعار هذيلو
،  حائـك:  فاز بالعلم من أصـبهان ثالثـة:  قال الصاحب بن عباد.  رشح النحو

،  واحلالج أبو منصور بـن ماشـدة،  ي، فاحلائك هو املرزوق ، وإسكاف جوحال
 . واإلسكاف أبو عبد اهللا اخلطيب بالري

                                                        
-٢/١٩٦لإلمام شهاب الدين أيب عبد هللا ياقوت بن عبـد اهللا الرومـي احلمـوي ج،معجم األدباء )  ١(

= 



 
 

 
١٥٥ 

إذن مل يكن ديوان احلامسة هـو الـرشح الوحيـد والفريـد مـن نوعـه لإلمـام 
  وخاصـة رشحـه لـديوان أيب ، املرزوقي بل إن هناك رشوحات أخـرى قـام هبـا 

  : إذ خـصه بثالثـة مؤلفـات ؛ يب متـام أعرف باهتاممـه بـحيث إن املرزوقي ، متام 
ويف ،  ورشح احلامسـة،  أيب متـام ةاالنتصار من ظلم، رشح مشكالت أيب متام 

والكتاب الثاين من عنوانه يدل عىل ، رشوحه تلك يقف مع أيب متام ضد خصومه 
 .ذلك 

 :منهجه يف رشحه 
 والـصالة عـىل  ،أها باحلمدبد، مهد املرزوقي لرشح الديوان بمقدمة طويلة 

 ، ومن ثم حتدث عن رشائط االختيار يف النظم  صىل اهللا عليه وسلمالنبي املختار
فاملرزوقي ختيل ما يدور يف ذهن املتلقي من أسئلة .  والنثر بأسلوب حواري بديع

  ، يطرحهاأوبد، وطرق االختيار عامة ، ويف طرق اختياره خاصة  ،حول أيب متام 
إن أبا متـام : وقلت  « :يقول، ًموضحا منهج أيب متام يف شعره . ا وجييب عليه

نازع يف اإلبداع إيل كـل  ،مألوف املسلك ملا ينظمه ، معروف املذهب فيام يقرضه 

                                                        = 
مؤسسة املعـارف ، ّحققه وضبط نصوصه وأعد حواشيه وقدم له الدكتور عمر فاروق الطباع.١٩٧

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة األوىل ،  لبنان -بريوت

-٣٨٤ص ً متام نموذجـا للـدكتور محـدان عطيـة الزهـراين رشوح ديوان أيب،النقد األديب التطبيقي)  ١(
٣٨٥. 

  .٤/ ١ للمرزوقي ج، احلامسةديوان رشح )  ٢(



 
 

 
١٥٦ 

 الظفر بمطلوبه من الـصنعة متوصل إىل، حامل يف االستعارات كل مشقة ،  غاية
  ، لـهى تـأتى أنىوتغميض املعن،   توعري اللفظمتغلغل إىل، وبامذا عثر، ين اعتسف أ

، وهو عادل فيام انتخبـه يف هـذا املجمـوع عـن سـلوك معـاطف ميدانـه .  وقدر
فقد فليته فلم أجـد فيـه مـا يوافـق ذلـك ، وشأنه ، ومرتض ما مل يكن فيام يصوغه من أمره 

ا  جيذبـه إيل مـ-إذا ملك زمام االختيـار -ومعلوم أن طبع كل امرئ . األسلوب إال اليسري 
 . » وال يرضاه، ويرصفه عام ينفر منه ، يستلذه وهيواه 

إذ إنـه يف ، ّفهو يبني أن أبا متام يف اختياره عدل عن سلوك ميدانـه يف شـعره 
ومـن . ن هناك فرقا بني ما خيتار وبني ما يكتـبأًمربرا ذلك العدول ب، اختياره ليس كشعره 

 .وترضاه ، الطبيعي أن االختيار يعتمد عىل ما هتواه النفس 
  ،دارت يف عـرصه، ووقف املرزوقي يف مقدمته وقفات بديعة عند قضايا نقدية 

 :وهذه الوقفات 
 والصنعة، حتدث عن الطبع  - ١

 . واملعنى ، وحتدث عن اللفظ  - ٢

 . عمود الشعر  - ٣

 . والكذب ، الصدق  - ٤

 .واخلطباء ، ب وقلة الكتا، وتأخر املنظوم عن رتبة املنثور ، والشعر ، النثر  - ٥
 يـرى أن اختيـار الـشعر فهو  ،كام نجده يقف وقفة بديعة عند اختيار الشعر

أي ليس معنى ذلك أن كل إنسان يصح له أن خيتار ، ًليس موقوفا عىل الشهوات 



 
 

 
١٥٧ 

. وعارف مكنون معناه، وإنام خيتار الشعر من هو عارف بطبيعته، من جيد الشعر 
وفـاهم ، عـارف ، البد له مـن ذهـن متوقـد وإنام ، فاالختيار ليس خبط عشواء 

ً إن أبا متام  يف اختياره هذا ليس اختيـارا عـشوائيا  :وكأنه يقول. بطبيعة الشعر  ً ،
ٍلكونه صاحب معان ؛ ومعناه ، فهم الشعر ، بل إنام هو اختيار بديع لشاعر عظيم 

فر إال لـدى ال تتو، وقوانني ، وهذا التمييز له ضوابط ، يميز بني الرديء و اجليد 
وهذا يـدل  .والعلة ، فإذا سئلوا ملاذا اخرتت كذا وكذا أجاب بالسبب ، اخلاصة 

 . عىل أن أبا متام يف اختياره اختار اجليد من الشعر
  ،إذن فإن املقدمة البديعية التي مهد هبا املرزوقي أعطت رشحه أكـرب القيمـة

 لرشح املرزوقي عىل ديوان  رشحها ابن عاشور يف كتابه رشح املقدمة األدبيةوقد
 .احلامسة أليب متام 

ًرشح أبيات احلامسة بيتـا ، ثم  ًوبعد مقدمته فرس معنى الباب األول لغويا
أو ثالثـة ، وبعض األحيان يرشح معنى بيتني متتالني ، وكل بيت عىل حدة ، ًا بيت

ّفرشحه لألبيات رشح مفصل . أبيات ٌ . 

                                                        
 ١/١٣مصدر سابق ج: ينظر ) ١(

تـأليف العالمـة حممـد ، متـام أليب احلامسـة ديـوان عىل املرزوقي لرشح األدبية املقدمة  رشح:ينظر )  ٢(
ــن عاشــور  ــارس١٣٩٣-١٢٩٦،الطــاهر اب ــق ي ـــ حتقي ــد املطــريي ه ــن حام ــدكتور ، ب ــديم ال   تق

 .هـ دار املنهاج ١٤٣١الطبعة األوىل ، عبد املحسن بن عبد العزيز العسكر 

  .١/٢١ للمرزوقي ج ،احلامسةديوان رشح )  ٣(



 
 

 
١٥٨ 

ويف بعض األحيـان يوضـح ، عراء بلعنرب بدأ رشحه بأول مقطوعة لبعض ش
ويف  . وأسـامئهم، لقـاهبم أل ويصل اللغـاأل ويذكر ،بمقدمة لبعض الشعراء 

تم باب احلامسة بحمد هللا الذي هو  «  :هناية كل باب يذكر خامتة موجزة بقوله
 . وهكذا سائر األبواب،  » ويل احلمد

 : وقي يف رشحه فهي كالتايل  أما اجلوانب املختلفة التي اهتم هبا املرز
 : اجلانب اللغوي النحوي  

ِعني املرزوقي يف رشحه هبذا اجلانـب عنايـة واضـحة دقيقـة  ومـن خـالل ، ُ
  ،له قدم راسخة« األول ويف املجال ، أديب متذوق ، يتضح أنه نحوي بارع رشحه 

ح رش: وصنف يف هذا املجال عدة كتـب مثـل ، والنحو ، اللغة يف وثقافة واسعة 
وانعكس   ،وغريها، وألفاظ العموم والشمول ، رشح املوجز يف النحو ، الفصيح 

  . »أثر ذلك عىل رشوحه للشعر 

ً ويف رشحه ألبيات احلامسة نجده يرشح مفردة بعينها وحيللها نحويا ورصفيا 
 يف بيت جعفر بن علبة احلارثي  )هواى(ًولغوياكام يتضح ذلك يف تناوله ملفردة 

                                                        
  .٣٢-١/٢٢مصدر سابق ج) ١(

  .٢/٧٨٠ مصدر سابق ج) ٢(

  .١٠٣ صعبد اهللا عبد الرحيم عسيالنللدكتور ، محاسة أيب متام ورشوحها ) ٣(

  .٥١ / ١للمرزوقي ج ، احلامسة ديوان رشح : ينظر ) ٤(
 



 
 

 
١٥٩ 

  :   يقول فيهالذي 
ٌهواي مع الركب اليامنـني مـصعد ِ ِْ َ َ َ َُ ََ ِ ْ َ  

 
ــة موثــق  ــب وجــثامين بمك ُجني َ َ ُْ َّ ِ ِ ُ ٌ َِ  

 مستمد ذلك كله من أقوال العلـامء "جثامين" ولـ ، "اليامنني"وحتليله أيضا لـ 
 .  واخلليل،  يكاألصمع

 :ا  بعينهةوالرصفية اجلائزة يف مفرد، ًكثريا ما يذكر الوجوه النحوية 
    :ويتضح ذلـك يف قولـه: حدها أيذكر الوجوه من غري أن يرجح أن   إما-أ 
  : ، يف بيت جعفر بن علبة احلارثي الذي يقول فيه ) أهلفي (

َأهلفي بقرى سحبل حني أحلبـت ْ َ َْ َ ٍ َ َّ ُ َْ  
 

ــل  ــدو املباس ــا والع ــا الوالي ُعلين ِ َ ُّ  
ًفإذا جعلته مضافا فإن ،  ًوجيوز أن يكون مضافا، جيوز أن يكون منادى مفرد  

وبعـدها يـاء إيل ، فإذا كان أهلفي فكأنه فر مـن الكـرسة .  أو أهلف، أصله أهلفي 
  :قبل قوله أعىل ذلك يا غالما ، ًفانقلبت ألفا ، الفتحة 
ِوهل جزع أن قلت واب « ُ َْ ٌ   .» اُمهأباَ

ل اجلانـب وكذلك تنـاو. ًيف هذا نجد أنه تناول هذه املفرد نحويا من جانبني
ً ومستـشهدا » ًانقلبت ألفا عـىل ذلـك يـا غالمـا « :الرصيف الذي اتضح يف قوله 
                                                        

   .٢٦٥ يف امللحق ص: مصدر سابق ، وينظر ) ١(

  .٤٤ / ١رشح ديوان احلامسة ، للمرزوقي ، ج: ينظر )  ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

   .١/٤٧مصدر سابق ج)  ٤(



 
 

 
١٦٠ 

 .وحتليله ، بأبيات توضح قوله 
ويرجح األحسن عنده كام يف بيت جعفر الـذي ، يذكر الوجوه وإما أن  - ب
  :يقول فيه
  ةَضْيـَا مـن املـوت جنَْ جضْر إنْومل ند

 
  ُلِطـاوَتُ واملـدى مٍ بـاقُرْ العمـِمَك 

  : يقـول) واملدى متطاول ( : يف الشطر الثاين حينام يتحدث عن الواو يف قوله  
ن الـواو أل، ومل يـأت بالـضمري ، كم العمر باق ومداه متطاول  أي، واو احلال  «

بـإن ) واملـدى متطـاول ( وجيوز أن يتعلـق احلـال الـذي دل عليـه ... أغنى عنه 
مـدى : أي ، دانا متطاول كـم العمـر بـاق مل ندر إن جضنا وم: والتقدير. جضنا

 . » وهذا حسن عندي وجيوز أن يكون الواو عاطفة، رجائنا 
 .ن الواو تغني عنه أل، ن الضمري مل يأت أفهنا يعلل املرزوقي ب

 : توضيح اإلعراب -جـ

 كأن يقـول ، لعالمات اإلعراب ةومبين، للمرزوقي إشارات كثرية موضحة 
  : احلارثي الذي يقول فيهيف بيت جعفر بن علبة 

ــــسمةُن ـيافنَا رش ق ٍقاســــمهم أســـ ِ َِ ْ ْ َُّ َ َ َ َُ  
 

ُففينَا غواشـيها وفـيهم صـدورها  ُ َ َِ َِ َ  
                                                         

  .٤٧ / ١للمرزوقي ج، رشح ديوان احلامسة ) ١(

  .٤٨ /١مصدر سابق ج) ٢(

   .٥٠ / ١مصدر سابق ج) ٣(



 
 

 
١٦١ 

 .انتصب عىل املصدر)  َرش (يف 
  :ويف بيت سعد بن ناشب الذي يقول فيه

ــــدما ــــال رزام رشــــحوا يب مق ًفي َِّ ُ َُ َِّ ٍ ِ ّ  
 

ًإىل املـــوت خواضـــا إليـــه الكتائبـــا  َّ َ ِ  
 .  عىل أنه مفعول خواض ، الكتائبانتصب) ًخواضا إليه الكتائبا (ويف  

  ،يذكرمها مع توضيح معنامهـا، إذا جاء يف البيت روايتان خمتلفتا اإلعراب و
 : كام يف بيت سعد بن ناشب

  البـاَ جِْف بالـسيَي العـارنّـَ عُلِسْغَأَس
 

ــيل  َّع ــضاءَ ــان جَ ق ــا ك ــاَالَ اهللا م   ب
 .ًوالنصب موضحا معنامها ، بالرفع )  قضاء اهللا( يروي  

 : فيذكرمها أيضا مع توضيح املعنى ، أما إذا جاز يف املفرد وجهان من اإلعراب 
 : كام يف قوله ألبيات سعد بن ناشب
ــه ــه عزم ُإذا هــم ألقــى بــني عينَي ْ ْ ََ َّْ َ َِ َ َْ َ َ  

 
َونكب عن ذكـر العواقـب جانبـا  َِ ِ ِْ َّ َ  

. ونكب يكون بمعنى تنكب. نه ظرفأا عىل انتصب جانب «  :حيث يقول 
                                                        

  .٥٠/ ١مصدر سابق ج)  ١(

  .٣١٨ - ٢٠٢ - ٦٩ / ١ج:  ، وينظر ٧٢ / ١مصدر سابق ج) ٢(

  .٦٧ / ١مصدر سابق ج) ٣(

  .٧٣ / ١مصدر سابق ج) ٤(

 .مصدر سابق ) ٥(



 
 

 
١٦٢ 

، وخيـرج منـه ، أنه إذا هم باليشء جعله نصب عينيـه إىل أن ينفـذ فيـه : واملعنى 
  ،ًوجيوز أن ينتصب جانبا عىل املفعـول.  ويصري يف جانب من الفكر يف العواقب

َّويكون نكب بمعنى حرف  . » املراد انحراف عن ذكر العواقب ، َ
 :جانب الرواية 

ًاهتم املرزوقي بالرواية اهتامما كبريا  واهتاممـه .  وبشكل واضح يف رشحـه، ً
بل تعداه إيل رواية أبيـات بعـض الـشواهد ، ليس برواية أبيات احلامسة فحسب 

 . الشعرية التي ضمها يف رشحه
 ملـا هلـا مـن  ،إذ إن رواية الشعر تعد من  أهم اجلوانب التي يعني هبا الشارح

، وانحـراف الداللـة، ويف حتول املعنـى ، وحتديده ،  يف توضيح املعنى ةأمهية بالغ
،  حيث حرص عليهـا أشـد احلـرص، كل ذلك مل يكن غائبا عن ذهن املرزوقي 

يـذكر الروايـات املتعـددة للبيـت ، فهـو وتوثيقها عناية فائقة ، وبذل يف حتقيقها 
  ،ملتعددة يـذكر معناهـاويف ذكره للروايات ا،  الواحد مستشهدا بأقوال العلامء

 يف -  كـام أنـه يـذكر الروايـة ،أو بدون تعليـل، سواء فاضل بينها بتعليل للبيت 
 .من غري توضيح - بعض األحيان

                                                        
  .١/٧٣جمصدر سابق )  ١(

  .٧٩٢/ ٢ جاملصدر السابق: ينظر )  ٢(

  .٨٣ / ١ ج ...فأبت إىل فهم كام يف بيت تأبط رشا ) ٣(

 ً رشوح ديـوان أيب متـام نموذجـا ، للـدكتور محـدان عطيـة الزهـراين،النقد األديب التطبيقي : ينظر )  ٤(
  .٤٠٠ص



 
 

 
١٦٣ 

َذلك ما عني به املرزوقي يف رشحه ِ  نصب عينه رواية أصل احلامسـة ًحامال،  ُ
 .  جانبها يذكر الروايات األخروإىل، ًيف الرشح غالبا 

  : يمكن أن تنقسم إىل،  الرواية عنده جاء عىل جوانب متعددة وجمال
 رواية شطر ) ١

 رواية مفردة ) ٢

 ) إعرابية وغري إعرابية(رواية حركة ) ٣

 :وإليك بيان ذلك 
 :رواية شطر من بيت : أوال 

من خالل شعر الصعاليك يف رشح املرزوقي نجد أن هناك بعـض األبيـات 
 يقول ،ويبدؤها بذكر الرواية التي جاءت عليه ، حه يذكرها املرزوقي يف بداية رش

 : ًيف بيت لتأبط رشا
ْوجي   هِبـــْلَ قَةَيئـــِبَ رِ عينيـــهُلَعـــَ

 
ــْخَ أِّدَ مــن حــٍةَّلَ ســَإىل  ــَ بَقَل   ِكِات

 : يروى  
ُإذا طلعــت أوىل العــدى فنَفــره ْ َ َِّ َ َِ ْ َ  

 
َّإىل سلة     من صـارم اللـرب باتـكَ

                                                         
  .٩٨ص، عسيالن ، للدكتور عبد اهللا عبد الرحيم حها ومحاسة أيب متام ورش: ينظر )  ١(

  .٩٧ / ١رشح ديوان احلامسة ، للمرزوقي ج) ٢(



 
 

 
١٦٤ 

... الرجالـة الـذين يعـدون قـدام اخليـل: العدى و. وهي أسلم الروايتني « 
ّال يغفـل قلبـه عــن الـتحفظ : وعـىل الروايـة األوىل يقــول  ٌُ َُ ُوعينـه ديذبانــه إىل ، ْ َ ْ َُ َ  

ّسل سيفه َ « . 
 ألن الروايـة  ؛هي أسـلم الـروايتني: وقال ، فاملرزوقي يرجح الرواية الثانية 

إذن سالمة الرواية هي جمـال .  تنياألوىل يتكرر فيها معنى واحد يف مرصاعي البي
 .املفاضلة عنده

  : ويف بداية رشحه ألبيات أيب الطمحان القيني التي يقول فيها
ــَين قَالِّلــَ عَالَأ ــِحْدَ صــَلْب   ِائحَو النَّ
 

  ِِح اجلـوانَوقَ فِفس النَِّ ارتقاءَوقبل 
ْ يا هلٍدَبل غَوق    ٍدَ عـىل غـِيسْفـَ نَفَ

 
ــرائحُلــست أصــحايب وَاحَإذا ر     ِ ب

 .)ياهلف نفيس من غد ( يروى : يقول يف البيت الثاين  
. حدى الروايتنيإأو يرجح ، حيث إنه يذكر الرواية من غري أن يوضح معنى 

 . وكأن السبب وراء ذلك وضوح املعنى
  ،ولكنه أحيانا يذكر الرواية يف أثناء رشحه، هذا إذا بدأ رشحه بذكر الرواية 

                                                        
   . ٩٨ – ٩٧ /١ جمصدر سابق ،) ١(

  .١٠٠ ص، للدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن محاسة أيب متام ورشوحها : ينظر ) ٢(

  .١٢٦٦ / ٣رشح ديوان احلامسة ، للمرزوقي ج) ٣(

 .مصدر سابق ) ٤(



 
 

 
١٦٥ 

  :حه لبيت سعد بن ناشب الذي يقول فيهويتضح ذلك يف رش
  ًباَهْذَ مـــَيناكِشَا خــّ لنــا إمـــّوإن

 
  ُوارْ أطـُرْهَّ والدَـشاكَْخ ال نُـثْيَإىل ح 

ٍموضحا املعنى بآي من القر، ًنه رشح البيت رشحا أدبيا إإذ   ثـم ، ن الكـريم آً
. ً ومـذهبا ًمزاحـافإن لنـا عـنكم : ُويروى  « :فيقول ، يذكر رواية الشطر األول 

 . » زاح عني: د  يقال عبامل: واملزاح 
 . فاملرزوقي هنا  أشار للرواية موضحا توضيحا بسيطا معني املزاح

 :    رواية مفردة-٢
  ويف توضـيحه هلـا خيتلـف ، ًكثريا ما نراه يوضح روايـات بعـض املفـردات 

ايـة مـن غـري كتفي بـذكر الروأو ي، حيث نراه يوضح املعنى ، من لفظة إىل لفظة 
 .توضيح 

  :يتضح يف بيت جعفر بن علبة احلارثيفاألول 
ْهلَأ   تَبـَلْحَ حني أٍلَبْحَى سَّرُى بقَفَ
 

ــدو  ــا والع ــا الوالي ــَبُ املُّعلين   ُلِاس
وهـي ، وهي الربذعة ، مجع الولية ) يا َالَالو( وروى : ويف أثناء رشحه يقول  

.  ء الذين ال غناء عندهم إن شئتوعن الضعفا ،تكون كناية عن النساء إن شئت 
                                                        

  .٦٦٨ / ٢رشح ديوان احلامسة ، للمرزوقي ، ج) ١(

 .مصدر سابق ) ٢(

  .٤٤ / ١مصدر سابق ج) ٣(



 
 

 
١٦٦ 

؛  فـإنام خـصهم بالـذكر -وهم أبناء العم  -َومن روى املوايل ) املوايل:( ُويروى 
 .ًألن اجلفاء منهم أشد تأثريا يف النفس

فبتوضيحه للمفردة هنا نجد أنـه يـذكر معناهـا مـن غـري أن يـرجح روايـة 
 . إحدامها

  :ارثي احلةومثل ذلك قوله يف بيت جعفر بن علب
  ْتَعـَّدَوَت فَامـَ ثـم قْتَّيـَحَنا فْتَأت
 

  ُقَهـْزَ تُسْف الـنَِّتَادَ كـْتَّلَوَ تَّامَلَف 
 .  » ة اخلفيفةرالزيا: واإلملام ، يروى  أملت فحيت « :حيث يقول  

  :يف بيت سعد بن ناشب -أيضا  -ويقول 
  ذيّ الـَىلَ عـُيـدِرُ ال يٍماتَزَي عِأخ

 
  اَبِاحَ صـِرْ األمـِعَطـْقَ م به مـنُّمَُهي 

ِمن مفظع األمر ( :يروي و. وهي الشدائد ) أخي غمرات ( يروى  «  ِ ْ وهو ، ) ُ
ًوأفظع فظاعة ، َمن فظع األمر  ٌوإفظاعا وهو فظيع ، َ  يأو مـن أفظعنـ، ٌومفظـع ، ً

 . » فضقت به ذرعا، أي أعياين ، ُففظعت به ، األمر 

                                                        
  ١/٤٥مصدر سابق ج: ينظر )  ١(

  .١/٥٣مصدر سابق ج)  ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

  .١/٧١مصدر سابق ج)  ٤(

   .١/٧١مصدر سابق ج) ٥(



 
 

 
١٦٧ 

راوية الثانية عىل اجلانب اللغـوي لتوضـيح فقد استند املرزوقي يف توضيح ال
 . معنى الرواية

 : يف بيت سعد بن ناشب -أيضا  -ومثله 
ـــَف ـــدماُوا يب مُحِّشـــَ رٍامَزِ رَالَي ًق ِّ  
 

  ًاضــا إليــه الكتائبــاَّوَ خِتْوَإىل املــ 
واألصل يف الكـرب . مجع كريبة ، وهي الشدائد ) الكرائبا ( يروى : (  يقول 

  ، الكـربىإذ استند يف توضيح الرواية عىل رشح معن .  بالنفسالغم الذي يأخذ
 . وإرجاع الكلمة ألصلها

  :قوله يف بيت أيب النشناش -أيضا  -ومثله 
  ىَتـَفْ الُهَعَ ضـاجِرْقَ الفَثلِ مَرَفلم أ

 
ــلِوادَسَوال كــ  ــْخَ أِ اللي ــِق طالَف   ْهُب

ِّمثل اهلم (يروى : حيث يقول    جيـب عليـه أن َّأي إذا هـم، يشءهو مصدر مهت بالـ) َ
 .  لتوضيح معني الرواية نحويواستند هنا عىل اجلانب ال   .وال يؤخره، ينفذه 

  :ومثله أيضا قوله يف أبيات جريبة بن األشيم الفقعيس

                                                        
  .٧٢ / ١مصدر سابق ج) ١(

  .١/٧٣مصدر سابق ج)  ٢(

 ١/٣٢٠مصدر سابق ج) ٣(

 .مصدر سابق ) ٤(

  .٢/٧٧٥مصدر سابق ج) ٥(



 
 

 
١٦٨ 

ــــد ــــُرْهَّإذا ال ــــْك أنْتَّضَ ع   ُهُياب
 

ِّى الــرشَدَلــ    ْمَزَ بــه مــا أْمِزْأَ فــَّ
ّ يف رشَفْلـــــــُوال ت    ًئبـــــــا هاِهَ

 
ــــ  ــــه مــــرس الــــسقَكَّكأن َ في ّ ُُّ   ْمِ

َفارزم له مـارزم : ( ورواه بعضهم  ( :يقول   َ ْ َْ   ثبـت  اثبـت لـه مـا: واملعنـى) ُ
 . )لك 

  : إنـام قـال : فيقـول ، ويربر رواية أيب متـام ، واملرزوقي يوضح رواية البيت 
^ _  ﴿ : عـىل هـذا قولـه تعـاىل.  واملوافقـة، ًطلبا للمطابقة  ) فأزم به( 

b a ` ﴾  وجواب إذا قوله  . ؤهبل هو جزا، والثاين ليس باعتداء :
 . وهو العامل فيه، )  فأزم به (

ن عـىل آحيث نراه هنا يربر رواية البيت مستشهدا عىل ما ذكره بآية مـن القـر
  :  مـصداقا لقولـه تعـاىل) باعتـداء الثـاين لـيس (  : وقوله  .طريقة قول الشاعر 

﴿ � ~ } |﴾ .  
أي ، مـرش الـسقم : رواه بعـضهم" :ويف البيت الثاين من الشطر الثاين يقول 

  :وهذا كام روى بيت امرئ القيس. مظهره

                                                        
 .مصدر سابق ) ١(

 . ٢/٧٧٥لبالغيون املشاكلة مصدر سابق جاهذا هو ما يسميه )  ٢(

  .١٩٤سورة البقرة )  ٣(

  .٤٠سورة الشورى )  ٤(

 : القيس يقول فيه ئالبيت من معلقة امر)  ٥(
= 



 
 

 
١٦٩ 

 "*....ّلو يرشون مقتيل*
مستشهدا عىل الرواية ، ) مرش(حيث وضح الرواية هنا بتوضيح بسيط ملعنى 

 .ببيت من الشعر 
، فهو أما إذا كانت الرواية بمعنى واحد  ،ًهذا إذا كان موضحا ملعنى الرواية 

 .يذكر االختالفات البسيطة مع توضيح اإلعراب
  :يقول يف بيت فرعان أيب منازل

ـــه حْيَّبَرَت ـــَت ـــَى إذا آضَّت   ًامَْظيَ ش
 

  هُبِ غارِلْحَ الفَي غاربِساوُ يُكادَي 
  ،  ويكـون الـالم جـواب قـسم انطـوى عليـه الكـالم)  هُيتَّلرب ( :ويروى  (  

 .َّوتربيته بمعنى واحد، َّورببته ، ه ُيتَّرب :ويقال 
 :  قوله يف بيت أيب خراش اهلذيل- ًأيضا -ومثله 

ْومل ـــِ أدرَ ـــَ ألْنَ م ـــه رَق   ُهَداءِى علي
 

ْ حمـٍاجـدَ عـن مًلُ قد سُهكنَِّول    ِضَ
                                                         = 

ًجتاوزت أحراسا إليها ومعرشا   ً ُ ْ َ َ ِ  عيل حراصا لو يرسون مقتيل   َ ِ َِ ْ َ ًَ ُّ ُِّ 
ر أمحـد أمحـد شـتيوي ودار الغـد حتقيـق ورشح الـدكتو ، ٢٤ص،رشح املعلقات العرش للشنقيطي   

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة األوىل ، مرص –املنصورة ، اجلديد 

  .٢/٧٧٦احلامسة للمرزوقي جديوان رشح )  ١(

  .٣/١٤٤٦مصدر سابق ج) ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

  .٧٨٧ / ٢مصدر سابق ج) ٤(



 
 

 
١٧٠ 

ُسوى أنه قد سل : يروى  « :يقول  ً ويكون موضع سوى من اإلعراب نصبا ،ّ
  : والتقـدير ، أال تـرى أنـه يتـأيت أن جيعـل مكانـه لكـن ، ه استثناء خارج عىل أن

 واملستثنى قد انقطع  ،إال أنه ولد كريم بام ظهر من فعله،  ونسبه، عرف اسمه أال 
  . » وذاته، وإن مل يعرف نفسه ، أال ترى أنه قد عرفه بداللته ،  عن األول

 .ند عىل اجلانب النحوي ففي هذه الروايات نجد أن املرزوقي قد است
إذا كانت إشـارات املرزوقـي يف الروايـات الـسابقة خاليـة مـن ترجيحـه و

يف ، وهـو يعتمـد ألفضلية رواية دل ذلك عىل أن الروايات السابقة حسنة عنـده 
إال أننا نلمس احلـس . خرآ حينا والنحوي، توضيحها عىل اجلانب اللغوي حينا 

ويـرجح روايـة ، ه يفضل إحدى الروايـات ّحيث إن، النقدي يف بعض الروايات 
كـام يف بيـت جعفـر بـن علبـة ،  السبب يف ترجيحه مع ذكره لعلة الرتجيحمعينة 

 : احلارثي
  ٌدِعْصُ مـَنيِامنـَ اليِبْ الركَعَ مَايَوَه
 

ــبِنَج  ــِ بِينَْامثُ وجــٌي   ُقَوثــُ مَةّمك
ن بعـضهم وذكـر أ. جمنوب مستتبع : أي ) جنيب  (  :وقوله «:  حيث يقول 

 . » ومعنى، ًوالصحيح األول لفظا ،  » حثيث« يرويه 

                                                        
  .٧٨٨/ ٢مصدر سابق ج)  ١(

  .٥١ / ١مصدر سابق ج) ٢(

 . ٥٢/  ١مصدر سابق ج)  ٣(



 
 

 
١٧١ 

   .ًأو من غري أن يذكر العلة يف ترجيحه كام يف بيت تأبط رشا
ــــُأَف ــــَ إىل فُتْب ــــاُ ومل أكٍمْه   ً آيب
 

  ُرِفْصَهـا وهـي تـُتْقَارَا فَهُلْثِ مْمَوك 
كـذا :  وقـال »  آيبـاْدتِ وماكٍمَهَ إىل فُتْبُأَف « : أن يروى اختار بعضهم « 

ووضع اسـم الفاعـل ، ومثله يف أنه رد إىل األصل : قال . وجدته يف أصل شعره 
 : موضع الفعل قول اآلخر 

ــْكَأ ــَتْرَث ــِلُ مِلْذَ يف الع ــامَّح   ًا دائ
 

ـــْكُال ت  ـــَّ إينْنَرِث   ائامَ صـــُتْيَسَ ع
 الروايـة ؟ وال أدري مل اختار هذه . » عسى الغوير أبؤسا « :)٣(واملثل السائر  
أم ألنه غلب يف نفسه أن الـشاعر ، ؟ أألن فيها ما هو مرفوض يف االستعامل شاذ 

عىل أين قد نظـرت فوجـدت . كذا قاله يف األصل ؟ وكالمها ال يوجب االختيار 
ولعله لو ، أبا متام قد غري كثرياً  من ألفاظ البيوت التي اشتمل عليها هذا الكتاب 

  » ًومل آل ايبـا «: وروى . وسـلموا لـه ، قالوهـا لتبعـوه أنرش اهللا الشعراء الـذين 
 .» واألول أحسن. ًواملعنى مل أدع جهدي آيبا ويف اإلياب 

 حيـث قـال واألول  ،يـة أيب متـامدل ذلك عىل أن املرزوقـي يستحـسن روا
                                                        

  .٨٣ / ١مصدر سابق ج) ١(

 .أي ابن جني )  ٢(

هـ ١٤٠٨ - بريوت -دار الفكر  ،  ٢/٥٠ هالل العسكري ،ج مجهرة األمثال ،للشيخ األديب أيب) ٣(
 .م١٩٨٨ -

   .٨٤ – ٨٣ / ١رشح ديوان احلامسة ، للمرزوقي ج)  ٤(



 
 

 
١٧٢ 

 . » وكالمها ال يوجب االختيار «كام أنه ينقد االختيار يف قوله . أحسن
 :رواية  يف حركة  )٣

وتعمقه للمعاين يروى الروايات املختلفة التـي ، من دقة املرزوقي يف رشحه 
 .ويذكر معناها ، ونصب ، أو برفع ، وفتحه ، تأيت أحيانا بكرس حرف 

 :  قسمني ويمكننا أن نقسم ذلك إىل
 .إذا كانت احلركة حركة إعراب -أ 

 . غري إعرابيةةإذا كانت حرك -ب 

 :اب  إعرةإذا كانت احلركة حرك -أ 

 : بتوضيح املعنى مع اإلعراب كام يف بيت سعد بن ناشب - ١

  بـاِالَ جِْفيَّ بالـسَي العـارنّـَ عُلِسْغَأَس
 

ــ  َّيلَع ــضاءَ ــ اهللاِ َُ ق ــان ج ــا ك   اَالبَ م
  فـإذا رفعتـه فإنـه  والنـصب، بـالرفع )  قـضاء اهللا : (يـروى  «: حيث يقول 

ًيكون فاعال جلالبا عيل، ومـا كـان جالبـا يف موضـ   ع مفعولـه ، ويكـون القـضاء ً
سأغسل العار عن نفيس باستعامل السيف يف األعـداء، : والتقدير .بمعنى احلكم

  وإذا نــصب القـضاء فإنــه  .يف حـال جلـب حكــم اهللا عـىل الــيشء الـذي جيلبـه
ًيكون مفعوال جلالبا وفاعله ما كان جالبا، ويكون القضاء املوت املحتوم والقـدر  ً ً

                                                        
  .٦٧ / ١مصدر سابق ج) ١(



 
 

 
١٧٣ 

ًواملعنى جالبا املـوت عـىل  .مصيد الصيد، وللمخلوق اخللقاملقدور، كام يقال لل
 . »جالبه 

  :وبيت عبدة بن الطبيب الذي يقول فيه
ْ هلُْسيَ قَام كانَف ُكـه هلـُ ُ ٍواحـد َك ُُ ِ  
 

ــــنَّ  ـــُهولك ــــيان ق َ بن ـــٍومُ   اَمَّدَ هت
فـإذا نـصبت ، والرفع ، بالنصب  ))  َُكْلُه(( جيوز أن يروى  « :حيث يقول  

  كأنـه ، وهلك ينتصب عىل أنـه خـرب كـان ، لكه يف موضع البدل من قيس ُكان ه
وإذا ...  بل مات بموتـه خلـق كثـري ،فام كان هلك قيس واحد من الناس :  قال

واجلملـة يف ، وهلك واحد يف موضـع اخلـرب ، رفعته كان هلكه يف موضع املبتدأ 
 . موضع النصب عىل أنه خرب كان

 : ًكام يف بيت تأبط رشافقط توضيح اإلعراب  - ٢
ــق ــِينِفاس ــا س ــنَادَوَها ي ــرَ ب   وٍ عم

 
ــِ جّإن  ــايل خل ــد خ ــسمي بع   ُّـلَـ

وقـد رمخـه عـن  -َاد َوَ جعل سـ » َياسواد بن عمرو «وقوله  « :حيث يقول  
فجعل سواد وابـن بمنزلـة يشء . ًبمنزلة ما جاء تاما ومل حيذف منه يشء - سوادة

                                                        
  .٦٨ - ٦٧ /١ مصدر سابق ج)١(

  .٧٩٢ / ٢سابق جمصدر ) ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

  .٨٣٩ / ٢مصدر سابق ج) ٤(



 
 

 
١٧٤ 

. والفتحـة يف سـواد للبنـاء ، فتحة يف ابن لإلعراب فال. وبناه عىل الفتح ، واحد 
َاد بن عمروَوَياس «: ولك أن ترويه  فيكـون ،  والضمة فيه ضمة املنـادى املفـرد » ُ

َيازيد بن عمرو  :كقولك  َويازيد بن عمرو، َ   .» فاعلمه ، ُ
  غري إعرابية ةإذا كانت حرك -ب 

 :توضيح املعنى  - ١
َعلبة احلارثييتضح ذلك يف بيت جعفر بن  ْ ُ:  

ُهل   َِلبْحَ سـِاءَحـَْط بَمَْوي يِْفيَ سُرْدَ صْمَ
 

  ُلِامـََنه األْيـَلَ عْتَّمُ ما ضـُه منِْيلَو 
ْماضمت عليه األنامـل «:  يَن تروأولك  «: حيث يقول   ْضـمت «و،  » َُّ ََّ « ، 

  :عنىفامل، َوإذا قلت ضمت .  قبضت عليه األنامل: فاملعنى ، ُضمت : فإذا قلت 
 . » قبضته األنامل

  :ًوقول تأبط رشا
ـــ ـــدّزَب ـــشُرْهَّين ال ـــان غ   ًوماُ وك

 
  ُّلَـذَ مـــــا يــــُهُ جـــــارٍـيِبأبــــ 

َويذ، يروى بفتح الياء )  يذل  ( :وقوله «:  حيث يقول   ، عىل مامل يـسم فاعلـه ُّلُ
                                                        

 . ٢/٨٣٩مصدر سابق ج) ١(

 ١/٤٩مصدر سابق ج) ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

  .٨٢٩ / ٢مصدر سابق ج) ٤(



 
 

 
١٧٥ 

عـدة عـىل وأنه كان له ، ّحممي الفناء ،  وصفه بأنه كان عزيز اجلار، ظاهر واملعنى 
 . »فاستلبه منه ، ًوسالحا معه ، الدهر 

َويف بيت أيب الطمحان القيني َّ:  
ــل أي ــُّإذا قي ــة النّ ــري قبيل ًاس خ ٌ  

 
ــً يومــاُربْوأصــ  ــَوارُ ال ت   ْهُى كواكب

  :َ إن شئت فتحت فرويت» ى كواكبهَوارُال ت «:  وقوله  « :حيث يقول  
َال توارى كواكبه « فحـذف إحـدى التـاءين ، وارى كواكبه واملعنى ال تت ، » َ

َال توارى «ومعنى . ًختفيفا   » سرتُ بضم التاء ال ت» ُ
 :توضيح اإلعراب -٢

َيتضح ذلك يف بيت جعفر بن علبة احلارثي ْ ُ  : 
ــَ نَّنَ أَالَو ــدِعَا وَيهــِهَدْزَ يِيسْف   ْمُكُي
 

  ُقَرْخـَ أِدْيـَ يف القِْيشَي باملـِنَّنَ أَوال 
 » َأخـرق «و، ًفيكـون فعـال ،  بضم الـراء » ُأخرق «ويروى  « :حيث يقول  

 .» َةفيكون صف، بفتح الراء 

                                                        
  .٢/٨٣٠مصدر سابق ج)  ١(

  .١٥٩٨/ ٤مصدر سابق ج) ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

   .١/٥٥ مصدر سابق ج)٤(

 .مصدر سابق ) ٥(



 
 

 
١٧٦ 

 : إيراد الرواية من غري توضيح - ج
ًويتجىل ذلك واضـحا ، يورد الرواية أحيانا بذكر حركتها من غري أن يوضح 

  :ً بيت تأبط رشايف
ــَو ــَ يُنْم ــَرْغ ــ الِاءَدْ باألع ــَ أَّدُب   ُهَّن
 

  اَعَْرصَ املوت مِعَْرصَى هبم من مَقَْليَس 
َيغر «وقد روى  «: حيث يقول   ْ َيغر «و،  بفتح الياء » َ ْ    .»  بضمها» ُ

 :اجلانب األديب 
حيث يعمد املرزوقي يف رشحه ، ُّللجانب األديب يف رشح املرزوقي حظ وافر 

ومن ثم ، حيان ورصفيا يف بعض األ، ًونحويا ، ًلألبيات إيل حتليل األلفاظ لغويا 
ًوأحيانا أخـرى نـراه يـذكر املعنـى ،  ويورد معنى البيت، واملعنى كذا : يقول 

  ،وأقوال العلامء، ن آ عىل شواهد من القرىمستندا لتوضيح املعن، األديب مبارشة 
 .والشواهد الشعرية، واألمثال اجلارية 

  ،ت شـعري مماثـلنه يف بعض األحيان يبدأ بتوضيح البيت الشعري ببيأإال 
أو أحسن ،  قول فالن - أي مثل بيت احلامسة الذي يرشحه -مثله  :حيث يقول 

                                                        
  .٤٩٦ / ٢بق ، جمصدر سا) ١(

 .مصدر سابق )  ٢(

 ٨٢٧-٧٨٨-٢/٧٨٧للمرزوقي ج، احلامسة ديوان رشح : ينظر )  ٣(

 ٧٩٠-٦٨٨-٦٦٧-٦٥٣-٢/٦٥٢ج، ٤٢٣-١/٤٢٢مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(



 
 

 
١٧٧ 

أو يستحـسن لفـالن يف هـذه ، ويـورد البيـت ، فالن يف هذه الطريقة حني قـال 
 . وسيأيت يف احلديث عنه يف اجلانب النقدي الطريقة قوله كذا

ًممزوجـا ، يلـه الرائـع  وحتل، يف وصف الـصعلوك وأبيات عروة بن الورد
ً معتمـدا يف  ، تشهد بغلبـة اجلانـب األديب ،وأقوال العلامء، باستشهادات شعرية 

حيـث نـراه ،  واالستـشهادات القرآنيـة ، رشحه عىل اإلشـارات النحويـة
هو الثـامن مـن : املنيح قال اخلليل : فيقول ، يوضح بعض املفردات عند اخلليل 

وإنـام يكثـر هبـا ، اء هلـا بِوالوغد قداح ال انـص، والسفيح ، املنيح : و وقال أبو عمر .ِالقداح 
 .  املنيح الذي ال يعقد به: وقال األصمعي ، ًفهي جتال أبدا ، ِالقداح 

  ،ويف بعض األحيـان يـتجيل رشحـه األديب بخلـوه مـن اجلوانـب اللغويـة
ائية توبـة بـن وح، وذلك يف رشحه مليمية بكر بن النطاح ، والرصفية ، والنحوية 

 . احلمري
 حيث نراه يف اجلائز ،رشحه األديب عن توضيح املعنى وال يغفل املرزوقي يف 

                                                        
 - ١٨٧ يف البحـث ص : وينظر ٦٦٦-٨٣٣-٧٨٦-٦٦٥-٦٥٤-٢/٦٥٣مصدر سابق ج: ينظر )  ١(

١٨٨.    

  .٤٢٤ - ٤٢٣ - ٤٢٢ - ٤٢١ / ١مصدر سابق ج: ينظر ) ٢(

  .٤٢٤-١/٤٢١مصدر سابق ج: ينظر )  ٣(

  .١/٤٢٤مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(

  .١٣١١ - ٣/١٢٨٥مصدر سابق ج: ينظر )  ٥(



 
 

 
١٧٨ 

ويذكر احلاالت التي جتـوز فيهـا مـن حيـث ، أكثر األحيان يوضح معنى البيت 
  :ففي بيت جعفر بن علبة احلارثي الذي يقول فيه. املعنى

ــي ســحبل وتالعــه ِتركــت بجنْب ِ َِ ٍْ َ ْ َ ََ ْ َِ ُ َ  
 

ــا  ــدهر ثاوي ــربح ال ــراق دم ال ي َم َ ُُّ ُ ٍ َ  
  ،ً جيوز أن يريد موضعا أريـق بـه دم» مراق دم «: يذكر املرزوقي أن يف قوله 

ًكام جيوز أن يريد به دما مراقا  ولكنه إذا أريد به املوضع يكون ال يربح من صـفة ، ً
ُهـو حـسن: ويكـون كقولـك ، ًوجيوز أن يريد به رجال أريق دمه ، الدم  ْ وجـه ََ َ .

فحــذف ، ُوذكــر بعــضهم أن املــراد مــراق دم ال يــزال ذكــره باقيــا عــىل الــدهر 
 . املضاف

من غـري أن يـرجح ، فهنا نراه يورد املعاين التي يمكن أن جتوز يف هذا البيت 
 . وهذا يف رشحه كثري، أو معنى أفضل عنده ،  ًامعنى حسن

إن ذلك يـدل عـىل أن كـل هـذه وإذا مل يرش هنا إىل األفضلية للمعنى عنده ف
ألنه يف بعض املعاين التي يوردها يف رشحه لـبعض األبيـات نـراه ؛  ةاملعاين حسن

 .هذا املعنى أحسن : ويقول ، ًيفضل معنى معينا 

                                                        
  .٣٥٦ / ١مصدر سابق ج) ١(

  .٣٥٧-٣٥٦/ ١مصدر سابق ج: ينظر  )٢(

  .٤٩٣-٢/٤٩٢مصدر سابق ج:  ينظر )٣(



 
 

 
١٧٩ 

  : ًكام يتجىل ذلك واضحا يف بيت أيب النشناش الذي يقول فيه
ْ مل يـرسح سـواما ومل يـرحْءُا املرَإذ ُ َِ َ َْ  

 
ــواما ومل  ــهَس ــه أقارب ْ تعطــف علي ُ ْْ ِ َ  

ُإذا الرجل مل يكن ذا مال يرسح بعضه : واملعنى «: فيقول   َُ  ،ُويراح عليه بعـضه ، ْ
ويـرون مـن الفـروض ، ومل يكن له أقارب يتعطفون عليـه  ،عىل حسب ما يتفق 

وجيـوز أن . وجواب إذا يف البيت الثـاين . فاملوت خري له ، الواجبة اإلحسان إليه
فيكـون  ، واإلعـزاز، ومل تعطف عليه أقاربه تعطف النـرصة : د بقوله يكون املرا

ً ومل يكن مؤيدا بذويه  ،ًإذا مل يكن غنيا: املعنى  فاملوت أصلح لـه مـن ،فيعتز هبم، َّ
 . » وهذا املعنى أحسن. احلياة

حيـث ، ولكـن املعنـى الثـاين أدق ، ًضحا من ظاهر البيت ااملعنى األول كان معنى و
 .وعندنا ، فبهذا كان املعنى حسنا عنده ، ىل الغاية الصعلوكية اشتمل ع

من حيـث ، لة التباس املعاين يف ذهن املتلقي للشعر أوال يفوت املرزوقي مس
  :ويوضح  هذا األمر يف بيتني لعروة بن الورد الذي يقول فيه، تكراره 

  مُكِوا بنفوسـُغـُلْبَى أو تنَِوا الغُالنََت
 

َ مـــن محـــٍاحَرتْسُإىل مـــ  ِّربُ مـــٍامِ   ِحَ
ــ  ــغ ع ُليبل َ ُ ْ َ ــًراْذِ ــِغَ رَيبِصُ أو ي   ًةَيب

 
  ِحِجنُْل مـْثـِا مَهَرْ عـذٍسْ نفُِغلْبُمَو 

 
                                                        

  .٣١٧ / ١مصدر سابق ج) ١(

  .٣١٨-١/٣١٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٢(

  .١/٤٦٥ جمصدر سابق) ٣(



 
 

 
١٨٠ 

 .إشارة إىل نيل الغنى ، أو يصيب رغيبة «:  وقوله: إذ يقول يف رشحه للبيت 
ْوالرغب  مـن : أي ، ومبلغ نفس عذرها مثل مـنجح: وقوله ... ،اتساع اليشء : ُّ

وهـذا الكـالم وإن كـان ظـاهره . نجـح أفقـد ،  ُهَاتَأصابه أو ف، ر فيام يطلبه أعذ
فلـيس األمـر ، وظاهر صدر البيت األول أنه يتكرر به املعنـى الـذي قدمـه فيـه 

َومل يبني مـن فعـل ،  ألنه ذكر يف األول إبالغ النفس من املوت حدا يرحيه؛كذلك  َ َ
َ أن املعذر يف طلب الـيشء كـاملنجحّويف البيت الثاين بني. هل أنجح أوال : ذلك  ِ  وأنـه إذا  ،ُ

ّاستغرق وسعه يف طلب ما هيم به   . » ثم حال دونه حائل فقد أعذر، َُ
إذن فالبيت الثاين يوضح النتيجة يف الطلب وهي النجـاح يف كلتـا احلـالتني 

 .ّاللتني تقدم هبام  يف البيت األول 
يرتك املعنى السلـسل ، للمعاين أنه ذواق فاملرزوقي من خالل رشحه يتضح 

 .البسيط ليستشف معنى غامضا بديعا 

 : اجلانب البالغي 
 ذلك األثر يف اإلشارات البالغية وملموس ويتجىل، ثر واضح أهلذا اجلانب 

 .التي أشار إليها يف رشحه لبعض األبيات 
ً عرضا رسيعـا -أحيانا-وحديثه عن هذا اجلانب البالغي يأيت  كـأن يقـول  ، ً

ْ أبيات جعفر بن علبةيف ُ  : 

                                                        
  .٤٦٦ - ٤٦٥ / ١مصدر سابق ج)  ١(

 . ٤٩ إىل ١/٤٤مصدر سابق ج)  ٢(



 
 

 
١٨١ 

ْهلَأ -١   َتبَلَْح حني أٍَلبْحَى سَّرُى بقَفَ
 

ــدو  ــا والع ــا الوالي ــَبُ املُّعلين   ُلِاس
  د مـنهامـَُّ البِانَنـتِفقالوا لـنا ث -٢ 

 
  ُلِسَالَ سْ أوْتَعِْرشُ أٍماحِ رُدورُص 

  ٍةَّرَ كـَدْعـَ بً إذاْلكمِ تْلنا هلـمُفق -٣ 
 

ْ رصُرِغــادُت  ــَ ــا متُ نوءىَع ــَه   ٌلِاذَخ
ْ جضنَِْنر إْومل ند -٤  ًا من املوت جيـضةِ َ ْ َ  

 
  ُلِطـاوَتُ واملـدى مٍ بـاقُرْمـُ العِمَك 

  انََ لْتَجَّرَ فًقاِزْأَا مَرنَدَتْإذا ما اب -٥ 
 

ــِنَامْيَِأب  ــنَ ــصْتَلَ جٌيضِا ب ــا ال   ُلَاقَيَّه
 .كناية عن النساء أو الضعفاء)) الواليا ((   

 .كنى عن األرس بالسالسل: لبيت الثاين يقول لويف رشحه 
  ،جعـل الفعـل للـسيوف عـىل املجـاز: لبيـت اخلـامس يقـول لويف رشحه 

 .ةوالسع
  : النشناشقوله يف بيت أيب -أيضا  -ومثله 

  ِهِودُعـُى مـن قَتـَلفِ لٌْريَ خُتْوَمْلَلَف
 

ِيام ومـِدَعـ    هُبــِارَقَ عُّبِدَ تـًىلْوَ مــْنً
وذكـر  ، رةِّكدُ بالكلامت املِدُّمحَّوالت، ى َ األذِلِْعقارب كناية عن ففدبيب الع 

 . الكنايات كثري عنده

                                                        
   .١٦٥ص ق اإلشارة إليه يف جانب الرواية  وسب-١/٤٥ مصدر سابق ج)١(

  .١/٤٦ مصدر سابق ج)٢(

  .١/٤٩ مصدر سابق ج)٣(

  .١/٣١٨ مصدر سابق ج)٤(

  .٨٣٦ / ٢ديوان احلامسة ، للمرزوقي جرشح : ينظر  )٥(



 
 

 
١٨٢ 

  :ًومثله قوله يف بيت تأبط رشا
َ ال صـيد وً فتـىَنْيَأَر ْ ُ هيمـهٍشْحـَُ ُّ ُِ  
 

  اَعـَ مُهنَْحَصافل ًساْ إنَتْحَ صافْلوَف 
، ن لألخرى عنـد الـسالم ة صفحة إحدى اليديَّواملصافحة أصلها يف مماس « 

 . » واالستسالم، فاستعارها للتمكني 
ّغـري أنـه ال يكتفـي بتلـك  ،هذا عرضه الرسيع لـبعض اجلوانـب البالغيـة 

بل يتعمق يف فهم املعنى من خالل بالغة ، والكلامت الرسيعة ، اإلشارات العابرة 
ّالكاليب الَّتَ القيف بيتويتضح ذلك ، البيت  ِ:  
ـــَف ـــَأَ رَّامَل ـــَ أُتْي ـــَّن ـــنُْ مُْريَه غ   ِهَت
 

ــَمَأ  ــُتْل ــِي بِّفــَ كُهَ ل   ِمَّوَقــُ مٍنْدَل
 . وبليغ الكنايات،  من فصيح الكالم » ٍى بلدنّكف «: يقول  

 هـذه وأن  ،دل هذا عىل أن املرزوقي مل يغفل عن اإلشـارة لفـصاحة اللفـظ
 . اجلوانب تسري جنبا إيل جنب يف رشحه

 : ًيت تأبط رشا ومثل ذلك قوله يف ب
  اَفَّ الـصِحَدَْك مل يِضَْر األَلْهَ سََطالَخَف
 

  رُظـنَْ يُانَيـْزَت خْ واملـوًةَحـْدَ كِِهب 
                                                         

  .٢/٤٩٦مصدر سابق ج ) ١(

  .٤٩٧ / ٢مصدر سابق ج) ٢(

  .٢٠٢ / ١مصدر سابق ج) ٣(

 ١/٢٠٢مصدر سابق ج)  ٤(

  .٨٢ / ١مصدر سابق ج) ٥(



 
 

 
١٨٣ 

ومـن ، وهذا من فصيح الكـالم ،  واو احلال » واملوت «: والواو من قوله  «
  :وقد سلك أبو متام مسلك هذه االستعارة فقال.... االستعارات املليحة 

 وأنوف املوت راغمةإن تنفلت 
 . ويوضحها ببيت أليب متام، فهو يستحسن االستعارة هنا إذ يؤيدها 

ونراه أيضا يوضح االستعارة بذكر املعنى الذي حيمله البيت كام يتضح ذلك 
 :  ًيف بيت تأبط رشا

ــ ــضُكَحْضَت ــِ لُْعبّ ال ــَىلْتَق   ٍلْيَذُ ه
 

  ُّلِهَـتْسَ هلـــا يــَئـــبِّى الذَرَتــَو 
  ،وأصل التهلل. واالستهالل للذئب ، استعار الضحك للضبع  «:  ولإذ يق 

واتـصال طعمهـا ، واملراد رغـد العـيش هلـام .  والصياح، واالستهالل يف الفرح 
 . » باتصال قتله يف هذيل

وإنام توضيحه بحـسب الغـرض ، وتوضيح املعنى ليس باالستعارة فحسب 
كـام يف ، بيت تشبيه يذكره مع ذكر معنـاه فإذا جاء يف ال، البالغي الذي يكون فيه 

                                                        
 :وعجز هذا البيت قوله ، با سعيد حممد بن يوسف الطائي أيف قصيدته التى يمدح هبا )  ١(

 *الركض يالبدفاذهب فأنت طليق * 
  .١/٢٤٤الديوان ج: ينظر   

  .١/٨٢للمرزوقي ج، احلامسة ديوان  رشح )٢(

  .٨٣٧ / ٢مصدر سابق ج) ٣(

  .٨٣٧ / ٢مصدر سابق ج ) ٤(



 
 

 
١٨٤ 

  :بيت سعد بن ناشب
  هـاَناعِت قَقـْلَ أُبْرَا إذا ما احلـَفإن

 
  ُارَبـرَوها ألـنَُوها بـُ جيــفَنيِهبا ح 

َّوتشبيه احلرب يف ابتدائها بالفتية املخدرة  «: حيث يقول   وعنـد ، وتسّرتها ، ِ
ُّبـر و. وطـرائقهم، ور يف عـاداهتم مـشه، ّواطراحها لقناعهـا ، تفاقمها بالعجوز  ِ

م هبا أن يكونوا عىل وجفاؤه. وهتييجهم لنارها ، ها ّرصربهم عىل ح: أبنائها هبا 
 .»الضد من ذلك 

  :ًيف بيت تأبط رشا - ًأيضا -ومثله 
ــُم ــْرَ يٌقِرْط ــام أْوَ مُحَش ــا ك َت ــً   ـْط
 

ُّ صــلَّمَّ الـسُثِـفنْـَى يَعْفَ أَقَــر  ِ  
، ًمنتظرا لفرصة ينتهزها يف إدراك ثأره باحليـة ،  وسكونه ه ،به نفسه يف إطراقّش «: يقول  

ُوأنه يف إمساكه يرشح باملوت لعدوه  ََ  . » كام أن احلية إذا أطرق نفث بالسم، ْ
 : ونرى البديع يتجىل يف رشحه لبيت جريبة بن األشيم الفقعيس

ــــد ــــُرْهَّإذا ال ــــْ أنَكْتَّضَ ع   ُهُياب
 

ِّلــرشى اَدَلــ  ْ فــأزم بــه مــا أزمَّ َْ َ ِ ْ َ  
 

                                                        
  .٦٦٩ / ٢مصدر سابق ج) ١(

  .٦٦٩ / ٢مصدر سابق ج) ٢(

  .٨٢٩ / ٢مصدر سابق ج) ٣(

  .٢/٨٢٩مصدر سابق ج)  ٤(

  .٧٧٥ / ٢مصدر سابق ج) ٥(



 
 

 
١٨٥ 

 ويربر رواية أيب متام بقوله » زم به ما أزمأ ف«: حينام يروى رواية أخرى لقوله 
ْفأزم به ( : إنه قال  ِ ْ  . واملوافقة، ًطلبا للمطابقة ) َ

إذن فاجلانب البالغي يأيت عند املرزوقـي يف رشحـه لـشعر الـصعاليك عـىل 
ّوإمـا بتوضـيح املعنـى مـن ، ن املعنى واضـح أل؛ ع ّما بالعرض الرسي إ.جانبني 

وكنايـة ،  وتـشبيه بـديع،  مليحـةةوبالغته تأيت من اسـتعار.   البيتةخالل بالغ
 .وال ينسى املرزوقي جانب الفصاحة . بليغة

 : اجلانب النقدي 
 التـى –هلذا اجلانب حضور بارز يف رشح املرزوقي ابتداء من مقدمته النقدية 

 وما فيها من قضايا نقديـة بـارزة ومـن أبرزهـا قـضية -  إليهاناسبق وان أرش
عمود الشعر الذي مل يـسبق لناقـد قبـل املرزوقـي أن حـدد أبوابـه يف مثـل هـذا 

 وانتهاء باإلشارات النقدية التي نجدها واضـحة يف التحديد العددي املعياري
ت املختلفـة فاملرزوقي يعـرب عـن موقفـه ووجهـة نظـره يف الروايـا. ثنايا رشحه

واآلراء اللغوية والنحوية إذ نجد كثريا من األلفاظ النقدية منثورة يف رشحه كـأن 

                                                        
  .٢/٧٧٥جللمرزوقي ، احلامسة ديوان رشح : ينظر . هذا ما يسميه البالغيون باملشاكلة )  ١(

   .١٥٧ ، ١٥٦ ، ٩٠ يف هذا البحث ص: ينظر ) ٢(

 ، الطبعـة ٤٢، للـدكتور حممـد مريـيس احلـارثي ، ص النشأة واملفهوم ، عمود الشعر العريب : ينظر ) ٣(
   .٤٢٦   عطية الزهراين ، للدكتور محدانيب التطبيقيالنقد األدو م ، ١٩٩٦/  هـ ١٤١٧األوىل 

 



 
 

 
١٨٦ 

ـتجىل ذلـك  أو واألجود عندييقول هذا حسن عندي  أو لو قال كذا لكان أحسن وي
  :بة احلارثي الذي يقول فيهْلُواضحا يف رشحه لبيت جعفر بن ع
ًفقلـنا هلـم تـلــكم إذا بعـ ُْ ُْ ِ ٍد كـرةُ َّ َ َ  

 
ــا متخــاذل  ُتغــادر رصعــى نوءه ِ َِ َ َ ُُ ُ َ َُ ْ  

وقوله نوءها الضمري يعود اىل رصعـى واجلمـع  «حيث يقول يف لفظة نوءها  
 . » ولو قال نوءهم لكان أحسن، مآله عىل التأنيث 

هذا إذا كان يف جمال األلفاظ أما من حيث املعنى فإن املرزوقي مل يغفل تلـك 
لفظة الشاعر حتتمل أكثر من معنى فانه يورد املعنيني كانت  اإذاإلشارات النقدية ف

حدمها بقوله هذا املعنى أحسن كام جـاء يف رشحـه لبيـت أيب النـشناش أويرجح 
  :الذي يقول فيه

ْإذا الـمرء مل يرسح سواما ومل يرح ُ َ ْ َِ ً ََ ْ ُ ََ  
 

ْسواما ومل تعطف عليـه أقاربـه  ُ ْ َِ َ ِ ِْ َ ً َ  
 فنراه خيتار املعنى األكثـر دقـة يف ،ة حتتمل أكثر من معنى أما إذا كانت اللفظ 

ومـن ذلـك مـا جـاء يف ، واألكثر مناسبة جلو القصيدة ، التعبري عن مراد الشاعر 
                                                        

  .١/٤٨ احلامسة للمرزوقي ج ديوانرشح: وينظر  ، ١٦٠يف اجلانب اللغوي والنحوي ص: ينظر )  ١(

  .٢/٦٦٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٢(

  .٤٦ / ١مصدر سابق ج) ٣(

  .٣٢٨ / ١ج: وينظر  . ٤٧ / ١مصدر سابق ج) ٤(

  .٣١٧ / ١مصدر سابق ج) ٥(

 ٣١٨-١/٣١٧للمرزوقي  ج، احلامسة ديوان ورشح  ، ١٧٩يف هذا البحث يف اجلانب األديب ص: ينظر )  ٦(



 
 

 
١٨٧ 

  :رشحه لبيت جعفر بن علبة احلارثي الذي يقول فيه
ٌولكن عرتنـي مـن هـواك صـبابة َ َ َ ِْ ِ ْ َ َ  

 
ُكام كنت ألقي منك إذ أنـا مطلـق  َ ْْ ُْ ِ َ ُ  

األجود أن يكون ما موصـوفة غـري ، قوله كام كنت ألقى منك  «يث يقول ح 
ألنك إذا جعلتها موصولة كانت معروفة يف تقدير الذي والقصد عـىل ، موصولة 

والتقدير عرت صبابة تـشبه صـبابة كنـت أكابـدها ، تشبيه صبابة جمهولة بمثلها 
 . » فيك ذلك الوقت

اعر فكثريا مـا يـشري يف رشحـه لطرائـق ال يغفل املرزوقي عن طريقة الشكام 
ال الكـاليب ّلقتـلالشعراء فيورد األحسن عنده ويتضح ذلك كام يف ذكـره لبيتـني 

  :الذي يقول فيهام
ــاع إذا ــرح مل َج ْيف ََ ــة ْ ِبأكل َ ــاعة ْ   ٍس

 
ْيبتئس ومل  ْ َِ ْمن َ ِفقدها ِ ْ َوهو َ ُساغب ْ ِ  

َيرى  َّأن َ ْالعرس َبعد َ ًيرسا ُ ْ َيـرى وال ُ َ  
 

ــان إذا  ــرس َك ٌي ْ ــه ُ ُأن َّ ــدهر َ َال ْ ُالزب َّ ِ  
  أحـسن حـاتم طـي يف هـذه الطريقـة حـني  «: حيث يقول يف البيت األول  

  : قال
                                                        

  .٥٥ / ١مصدر سابق ج) ١(

 ٦٠-٥٩النقد التطبيقـي عنـد املرزوقـي شـاعر احلامسـة ص:وينظر  ، ٥٦-١/٥٥مصدر سابق ج)  ٢(
ـ ١٤٣١الطبعة األوىل -عامن–دار صفاء للنرش والتوزيع ، للدكتور عبد اهلادي خضري   .م ٢٠١٠-ه

  .٦٥٤ - ٦٥٣ / ٢رشح ديوان احلامسة ، للمرزوقي ، ج) ٣(

رواية هشام بن ،صنعه حيي مدرك الطائي  ، ٢٠٣ديوان شعر حاتم بن عبد اهللا الطائي وأخباره ص)   ٤(
مطبعة ، رة النارش مكتبة اخلانجي بالقاه، دراسة وحتقيق الدكتور  عادل سليامن مجال ، حممد الكلبي 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة الثانية ، املدين



 
 

 
١٨٨ 

ــى ِغنينــا زمانــا بالتــصعلك والغنَ ِ ُِ ْ َ َّ ً َ  
 

ُفكلتامها يـسقى بكأسـيهام الـدهر  َْ َّ ِ ْ َِ  
ــة  ــىل ذي قراب ــا ع ــا بغي ــام زادن ٍف َ َ ًَ ْ َ  

 
ــا وال أزرى بأحــسا  َغنَان َْ ْ َ ُبنا الفقــر ِ ْ َ ِ«  

 بـل وقـد يستحسن لبشار يف هذه الطريقة قولـه «: ويف البيت الثاين يقول  
 :صار مثال 

ــق ــوف يفي ــرس س ــييل إن الع ُخل ِ ُ َُ َّْ ّ َ ِ َ  
 

ــــق  ــــد حلقي ــــسارا يف غ ُوإن ي ِ ٍَ ً ََ َ َ  
ِومــا أنــا إال كالزمــان   َّ َإذا صــحا، ّ َ  

 
ُصحوت   ْ َ ُوإن ماق الزمان أموق ، َ ُ َ ُْ َ ّ«  

ال يقف املرزوقي عند طريقة الشاعر يف شعره باالستحـسان فحـسب  بـل و 
  نراه يعرض لـذكر بعـض األبيـات املامثلـة للبيـت الـذي يـرشحه ويقـول أبلـغ 
من هذا قول اآلخر يف كذا ويتضح ذلك يف رشحه لبيت أيب خراش اهلذيل الـذي 

  :يقول فيه
ــىل ــا ع َأهن ــو َّ ُتعف ْ ــوم َ ُالكل ُ ــام ُ َوإن َّ ِ َ  

 
َّنوك  َ َباألدنى ُلُ ْ َ ْوإن ِ ِ َّجل َ ِيمـيض َما َ ْ َ  

  :األحوص قول مثله «  :يقول حيث 
                                                        

  .٢/٦٥٣ للمرزوقي ج، احلامسةديوان رشح )  ١(

مجعه ورشحه وكمله وعلق عليـه فـضيلة العالمـة سـامحة االسـتاذ  ،٣/١٣٣ديوان بشار بن برد ج)  ٢(
 .اإلمام الشيخ حممد الطاهر بن عاشور 

  .٢/٦٥٤احلامسة للمرزوقي جديوان رشح )  ٣(

  .٧٨٦ / ٢مصدر سابق ج) ٤(

قـدم لـه الـدكتور شـوقي ، مجعه وحققه عادل سـليامن مجـال ، ٢٠٠شعر األحوص األنصاري ص)  ٥(
 م١٩٩٠-هـ١٤١١الطبعة الثانية ، النارش مكتبة اخلانجي بالقاهرة ، ضيف 



 
 

 
١٨٩ 

ّجلـــت وإن القـــديم إن   رزيئتـــه َ
 

ُينْضو  َفينسى َ ُاألنـف احلـادث ويبقى ُ ُ ُ  
  :اآلخر قول قاله مما وابلغ يقول للبيت رشحه وبعد 

ِتنْـسنى فلم ِ َأوىف ُ ُبعـده ُاملـصيبات ْ ْ ََ  
 

ِبالقرح ِرحَالق َنكء َّولكن  ُأوجـع َ َ ْ َ «  
 األلفاظ جانب يف سواء رشحه يف املتفرقة النقدية اإلشارات من بعض فهذه 

 إهنـا  .الـشعرية الطريقـة يف أو والبالغـي النحوي اجلانب يالمس ما أو واملعاين
  .املرزوقي به يتمتع الذي النقدي احلس عىل ذلك ويدل جدا كثرية

 :االستشهاد 
  ،والـشعرية، ّواحلديثية ، قي بكثرة االستشهادات القرآنية يزخر رشح املرزو

ومنظـوم ، والنحو ،  باللغة علمهمما يدل عىل سعة ،  -كام سبق  -وأقوال العلامء 
 .ه ومنثور، العرب 

 :  يف رشحه لبيت تأبط رشاما وردومن االستشهادات القرآنية 
ـــلِلَق ـــزِخـــارّ ادُي ـــِعَ تّ إالِادَّ ال   ًةَّل
 

ْ الرشَزَشَفقد ن    اَِع املَقَصَتْ والُوفُسُّ
فقـد أثـر الطـوى فيـه حتـى ،  به واملعنى ما يدخر من الزاد إال قدر ما يتعلل 

،  لقلـة طعمـه ؛وأمعاءه بجنبه ملتـصقة ، فرتى رءوس أضالعه شاخصة ، هزل
                                                        

  .١/٥١٩البن قتبه ج، الشعر والشعراء : البيت ملسعود أخو ذو الرمة ينظر) ١(

  .٧٨٧ - ٧٨٦ / ٢ احلامسة ، للمرزوقي جرشح ديوان)  ٢(

  .٤٩٤ص/٢ج: لمرزوقيل  ديوان احلامسة ،رشح)  ٣(



 
 

 
١٩٠ 

 ﴾ G F E ﴿  :- عزوجـل -وعىل هذا قـول اهللا . واتصال ممارسته للشدائد 
 . كثريوهذا O N M ﴾ ﴿و

 :  كام يف رشحه لبيت تأبط رشافأما االستشهادات النبوية 
  ِِسكـانُ مـن مٍةَرْهـَ جْوَ أٍةّرِعىل غـ

 
  اَعَسْعـَسَى تَّ حتـِمْوَ القـَالَِز نَالَأط 

إذا ، سعـسع الليـل أو النهـار من قولـك ت) تسعسع(وقوله  : حيث يقول 
  .) تسعسع الشهر (  :ويف احلديث. أدبر

 :)٦( الذي يقول بيت أبو خراش اهلذيلويف
ــه قـــد نازعتـــه جمـــاوع ُولكنـَّ ُِ َ َ َ َْ َ ِ  

 
ـنَّهض  ــرة صــادق الـ ــه ذو م ــىل أن ِع ِ ٍ َِ َّ ُ  

 
                                                        

  .٤٢-٤١سورة احلاقة آية )  ١(

-٦٦٤-٦٥٤--٤٩٤-٤٩٣-٤٩١-٤٨٩-٢/٤٨٨ج: لمرزوقـي ل  ديوان احلامسـةرشح :ينظر )  ٢(
 .٤/١٥٧٥ج، ٧٧٦-٧٧٥-٧٧٤-٦٦٨

  .٢/٤٩٥ج: مصدر سابق )  ٣(

   .٢/٤٩٥مصدر سابق ج) ٤(

ذكر يف رشحه ويف احلديث ولكنه هـو أثـر لكونـه قـول عمـر ريض اهللا عنـه حيـنام اسـتعمل كلمـة ) ٥(
الرباعي املـضاعف مـن .   » إن الشهر قد تسعسع فلو صمنا بقيته «: السعسعة يف الزمان حيث قال 

، )  ع -س   .( ١٢٦لسان العرب البن منظور ، مجع وترتيب يوسف بن عبـد اهللا سـامل الـسامل ص 
 . م  ٢٠١٠/  هـ ١٤٣١دار التدمرية ، الطبعة األوىل 

  ٢/٧٨٩للمرزوقي ج، شرح ديوان احلماسة   )٦(
 



 
 

 
١٩١ 

َمجع خممصة : ُواملخامص : )١( حيث يقول ًوهي خالء البطن من الطعـام جوعـا، ْ ُ 
ًتغد الطري مخاصا وتروح بطانا «:)٢(ويف احلديث  ً َِّ ِ ُ  .  وهو كثري » ُ

 أما االستشهادات الشعرية فكثريا ما نراه يوضح أبيـات احلامسـة بأبيـات  و
  ،أو يشبه هذا البيت قـول فـالن، عىل طريقة قول اآلخر : حيث يقول كثريا ، مماثلة 

 : كام يف رشحه لبيت عبدة بن الطبيب
  ٍدِاحـَ وُلـكُ هُهُكـْلُ هٌْسيَ قَام كانَف
 

ــــ    اَمَّدَ هتــــٍومَ قــــُنيــــانُ بُهولكنَّ
  :ويشبه هذا البيت قول امرئ القيس: إذ يقول  

ــَف ــْوَل ــَا نَّ أهن ــٌسْف ُ مت ــُوتَ   ًةَّيِوَ س
 

  اَسُفــْنَ أُطِساقُ تــٌسْفــَولكنهــا ن 
 . ُإذا رويت تساقط بضم التاء 

                                                        
  .٢/٧٨٩للمرزوقي ج، رشح ديوان احلامسة )  ١(
،  ، ٢/١٣٩٤ج ،٤١٦٤ملحمد بن يزيد أبو عبداهللا القزويني احلديث رقم  ، مسند ابن ماجه : ينظر )  ٢(

و مسند أمحد بن حنبل احلديث رقم ، حممد فؤاد عبد الباقي : حتقيق  ، -  - بريوت -دار الفكر 
ملحمد بن ، و املستدرك عىل الصحيحني ،  مرص - ، مؤسسة قرطبة ١/٥٢ ج٣٧٣-٣٧٠- ٢٠٥

 -، دار الكتب العلمية ، ٤/٣٥٤ج ، ٧٨٩٤عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري احلديث رقم 
 .مصطفى عبد القادر عطا:  األوىل ، حتقيق :م ، الطبعة ١٩٩٠ - هـ ١٤١١ - بريوت 

 .٢/٦٣٠  ج- ٨٢ / ١، جمصدر سابق : ينظر ) ٣(

  .٢/٧٩٢ج: مصدر سابق ) ٤(

   .١٠٧ديوان امرئ القيس ص ) ٥(

َتساقط: (الرواية األخرى )  ٦( َ  .ي تتساقط أ، )َ



 
 

 
١٩٢ 

مـن غـري أن ، حيث أورد البيت هنا لشبهه بمعنى بيـت عبـدة بـن الطبيـب 
ويستحـسن ، رى  يـورد البيـت ولكنه يف أحيان أخ. أو يفضل معنى، يستحسن 

ولكنـه ، أو أبلغ من كذا قول كذا،وأحسن من  كذا : حيث يقول، قول اآلخر 
 كـام يف  ،هذا بخـالف كـذا: ويقول ، يف أحيان أخرى يورد خالف بيت احلامسة 
 :رشحه لبيت سعد بن ناشب الذي يقول فيه

ـــ ـــَتْحُِما بنَْسَول   ٍةَيمِضَ هـــَارَ دَنيِّل
 

َخم  ــَ ــ َةَاف ــِ بْ إنٍتْوَم ــَا ننَ ــدِتَب   ُارّ ال
  :هذا خالف قول اآلخر: إذ يقول املرزوقي  

  واُلَاذَعـَم تْيَ ضـِارَإذا ارحتلوا عن د
 

ــْيَلَع  َا وردوا وَه ــُّ ــستقيلهاَدْف ُهم ي ِ َ ْ َ  
إذن فاالستشهادات الشعرية عند املرزوقي تأيت عىل شكل قراءة مماثلـة بعـد  

أو ، و هذا مثل قول اآلخـر؛ أول عىل طريقة كذا كأن يق،  بيت احلامسة مبارشة
أو ، تأيت عرض الرشح لتوضيح معني الرشح بتأييد معني لزيـادة يف التوضـيح

 . تأيت خالف املعنى لتوضيح املعنى بالضد 

                                                        
   .١٨٩ص  يف اجلانب النقدي يف هذا البحث :ينظر )  ١(

  .٢/٦٦٩ج:لمرزوقي ل،  ديوان احلامسةرشح )  ٢(

َلعمرية بن جعل ، املفضلية ) ٣( َ ُ َُ   .٢٥٨ - ٢٥٧ ، املفضليات ، للمفضل الضبي ص ٦٣ِ

 . ٨٣٣-٧٨٦-٦٦٥-٦٥٤-٢/٦٥٣ج: ينظر )  ٤(

 .٤/١٦٥٣ج ، ٨٢٨-٧٩٢-٧٧٤-٢/٦٦٦ج، ٦٩-٦٨-٥٠-١/٤٩ج: ينظر )  ٥(
 



 
 

 
١٩٣ 

ما األمثال فنراه يورد املثل لكونه عىل طريقة البيت كام يف رشحه لبيت تأبط أ
  :رشا

ــ ــْنَوم ــَرْ يغ ــِاءَدْ باألع ــَ أَّدُ ال ب   ُهَّن
 

َسيلقى هبم من م  ََ   اَعَْرصَ املوت مـِعَْرصْ
  :وعىل طريقة هذا البيت املثل الـسائر «: حيث يقول يف وسط رشحه للبيت  

َّ من بر« َّ يوما برَ ُ  . » »  بهَ
  : أو أنه  يوضح املعنى باملثل كام يف رشحه لبيت القتال الكاليب

ـبَماعَّ الزَافَ ضْ إذََّمى اهلَرَق   ْتََح فأص
 

  ُبِعالــَّ فيهــا الثَُستْعــَ تُهُلــِمناز 
: ويقال . االختالف بالليل  :االعتساس  « :ويف توضيحه جلملة تعتس يقول  

َومنه أخذ العسس، واعتس ، عس  ِ ٌ عس خري مـن ٌبْلَك« :  ويف املثل اجلاري. ُ ْ َ َّ
 . » » َأسد ربض

                                                        
 ٢/٤٩٦ج: مصدر سابق) ١(

 دار ٣٠٤/ ٢ الفضل أمحد بن حممد امليـداين النيـسابوري ،جيبأل  جممع األمثال ،  ،من ير يوما ير به )٢(
 .حممد حميى الدين عبد احلميد:  بريوت ، حتقيق -دار املعرفة : النرش 

  .٤٩٦ / ٢رشح ديوان احلامسة ، للمرزوقي ، ج) ٣(

  .٦٥٣ / ٢مصدر سابق ، ج) ٤(

 ٢/١٤٥ جبوري الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسايبألجممع األمثال ،  )٥(

  .٢/٦٥٣ ج،مصدر سابق )  ٦(



 
 

 
١٩٤ 

  :نه مثل كام يف بيت سعد بن ناشبنه يرشح البيت ويقول إأأو 
  هـاَناعِت قُقـْلَ أُبْرَا إذا ما احلـّفإن

 
  ُارَبـرَوهـا ألنَُوهـا بُ جيفَنيِهبــا حـ 

  .  مثل» ألقت قناعها « 
ٍو يف بيت أيب خراش  َ   :اهلذيلِ

َمحــدت إهلــي بعــد عــروة إذ نجــا َ ْ ََ َ َْ ْ ُ ُ َِ ِ  
 

َخراش وبعض الرش أهون من ب  َ ْ َُ ْ َ ِّ ُّ ُ ٌ َ ِعـضِ ْ  
 .رمى به مرمى األمثال » وبعض الرش أهون من بعض « 

هــذه أغلــب أنــواع االستــشهادات يف رشح املرزوقــي مــن خــالل الــشعر 
أثـرى ، إذ إنه عامل جليـل ،  اطالعه ةوسع، وتدل كثرهتا عىل ثقافته ، الصعلوكي 

 . ًبدءا بمقدمته إىل ثنايا رشحه ، ديوان احلامسة باليشء الكثري 
تناول رشحـه بالدراسـة اتـضح أن املرزوقـي الناقـد األديب واللغـوي وبعد 

  ،وغمره بإضـاءات قرآنيـة، النحوي رشح ديوان احلامسة رشحا شامال متكامال 

ًمؤيدا رشحـه بـأقوال العلـامء،  وأمثال عربية،  وأبيات شعرية،  ّوحديثية ّ مـن 

                                                        
  .٦٦٩/ ٢ ج ،مصدر سابق )١(

  .٦٦٩ / ٢مصدر سابق ، ج) ٢(

  .٧٨٢ / ٢مصدر سابق ، ج) ٣(

  .٢/٧٨٥ج: مصدر سابق)  ٤(

  .٤/١٥٧٥ج، ٨٣٢-٨٢٩-٧٨٤-٧٨٣-٦٦٧-٢/٥٠٩ج: ينظر )  ٥(



 
 

 
١٩٥ 

قلية العربيـة املميـزة فهذا كله دل داللة واضحة عىل تلك الع. أهل اللغة والنحو
ذات الثقافة الواسعة حيث إننـا نـراه يتعمـق يف أبيـات احلامسـة موضـحا أغـزر 

  ،ًمتخذا من العلوم األخرى وسـيلة لكـشف املغمـور، وأبدع طرائقها ، معانيها 
وأحيانـا ، إذ يسلط الضوء حينـا عـىل الـشعر املختـار ، والتنقيب خلف املستور 

 . أخرى عىل أيب متام 
وقيمتـه ،  البـديع أمهيـة رشحـه ، وصـنيعه يتضح من خالل جهـده وهكذا

ألن رشحـه ؛ ه حقه ّن مل نوفإو، األدبية لذا كان جديرا بنا أن نوليه اهتامما خاصا 
  ،أو أدبيـة،  فلو درس رشحه من وجهة نحويـة  ،ينساب يف كل األرجاء، غزير املاء 
 . ًوأيرس حاال، ًاال قرب منأكان اهلدف ل أو نقدية



 
 

 
١٩٦ 

 :التربيزي 
ويتضح ، جاء رشح التربيزي رشحا وافيا جامعا لكل ما يف الرشوح السابقة 

  :   حيـث يقـول ،ومن حيث خامتتـه ثانيـا، ذلك من خالل قراءة الرشح أوال 
  ،مجعت بني اشتقاق أسامي الشعراءغري أين ، وإنام ذكر فيه من تقدم من العلامء  «
وال يشتمل كتاب من كتبهم يف احلامسة عىل ما  ،واألخبار ، واملعاين ، اإلعراب و

فجمعـت بينهـا ليكـون ، وإنام توجد هذه األشياء متفرقـة يف كتـبهم ، مجعته فيه 
والقارئ منه مستغنيا عن غريه من الكتـب ، اظر فيه لنّاو، الكتاب مستقال بنفسه 
 . » التي صنفت يف احلامسة

مـع  -ل كل ما ذكره العلامء نه مجع من الرشوح السابقة لكي جيعأفيذكر هنا 
 ، وقدوشامل ، فكتابه جامع ،  يف كتاب مستقل - إضافاته املميزة وملساته اخلاصة

  .رصح بذلك يف مقدمته
إذ ، اعتنت بديوان احلامسة عناية تامةيعد رشحه للحامسة ثاين الرشوح التي و

مل الـديوان مـن ورشح كا،  ً بيتاًإنه رشح الديوان عىل نفس طريقة املرزوقي بيتا
حيـث رشح ،  ًيب متـام واضـح جـداأفاهتامم التربيزي ب. وخيتار، ن ينتخب أغري 

  ،رشح صغري أورد فيه كل قطعة مـرة واحـدة: ورشح محاسته ثالث مرات ، ديوانه 

                                                        
  .٤/١٨٧للتربيزي ج، احلامسة ديوان رشح ) ١(

  .١/٤ جمصدر سابق :ينظر )  ٢(



 
 

 
١٩٧ 

أكثر فيه مـن : ثم رشح كبري ، رشح الشعر بيتا بيتا : ورشح متوسط ، ثم رشحها 
، ب الظن أن الرشحني الصغري والكبري مفقودان غلأو، واالستطراد ، االستشهاد 

 .أما املتوسط فقد طبع عدة طبعات
 :التعريف بالشارح 

ن حممـد بـن موسـى بـن بـسطام بأبو زكريا حيي بن عيل بن حممد بن احلسن 
ونـشأ ، هـ  يف مدينة تربيز ٤٢١ولد سنة ، املعروف باخلطيب التربيزي ، الشيباين 

واألدب ، واللغـة ، تلقى العلـم ، وأديب مشهور ، لغوي عامل ، فنسب إليه ، فيه 
العكربي ، بن عيل بن برهان عبد الواحد : واللغويني من مثل ، عىل أشهر األدباء 
العـالء أيب و، أحـد أئمـة النحـاة ، عيل بن رجاء و احلسن بن ، النحوي البرصي 

،  والبيان  ، العربيةمن كبار أئمة، وعبد القاهر اجلرجاين ، املعري الشاعر الفيلسوف 
وهتذيب غريب ، هتذيب األلفاظ : منها ، واألدب ، وله مصنفات كثرية يف اللغة 

ورشح ، يب متـام أورشح ديـوان ، ورشح بانت سـعاد ، احلديث مقدمة يف النحو 
 . وغريها ، ورشح املفضليات ، ديوان املتنبي 

األدب يف املدرسـة فقد ويل تدريس ،   نال التربيزي مكانة مرموقة يف عرصه 
وعنايته بتالميـذه جمموعـة المعـة مـن ، وثقافته ، وخترج بفضل علمه ، النظامية 

 :والسادس من هؤالء ، اخلامس : علامء القرنني 

                                                        
 . ١٤٨ص ، للدكتور محدان الزهراين ً رشوح ديوان أيب متام نموذجا ،،النقد األديب التطبيقي )  ١(



 
 

 
١٩٨ 

 وابــن العــريب  ،وابــن الــشجري  ،وابــن التلميــذ ، ابــن األشــقر
 .  وغريهم ،واجلواليقي

 . هـ٥٠٢ة تويف بعد عطائه املدرار  يف سن
 : منهجه يف رشحه 

  ،حتـدث فيهـا بعـد احلمـد للمـوىل، صدر التربيزي رشحه بمقدمة قـصرية 

                                                        
  ،والزمـه، قـرأ عـىل التربيـزي  ،أديب فاضـل  ،أبو الفضل أمحد بن عبد السيد النحوي البغدادي )  ١(

 . هـ ٥٥٠تويف سنة ، حتى برع يف فنه 

تـويف ، فـضليات قرأ عىل التربيزي رشح امل،طبيب نرصاين ،  البغدادي أبو احلسن هبة اهللا بن صاعد)  ٢(
  .هـ٥٦٠سنة 

تويف ، قرأ عىل التربيزي ، واألدب ، واللغة ، إمام يف النحو ، أبو السعادات هبة اهللا بن عيل بن حممد )  ٣(
  .هـ٥٤٢سنة 

متفـنن يف  ،فـصيح ، شـاعر ، ب أديـ ،القايض احلافظ أبو بكر حممد بن عبد اهللا املعافري اإلشـبييل )  ٤(
  .هـ٥٤٣تويف سنة ، وغريها ، أخذ عن التربيزي كتب املعري ، العلوم كلها 

  .هـ ٥٣٩تويف سنة ، قرأ األدب عىل اخلطيب ، إمام يف اللغة ، أبو منصور موهوب بن أمحد )  ٥(

خـر الـدين قبـاوة مـنهج التربيـزي يف رشوحـه والقيمـة التارخييـة للمفـضليات للـدكتور ف: ينظر )  ٦(
 .دار الفكر بدمشق ، م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الطبعة الثانية ، ٢١-٢٠ص

ومحاسـة أيب متـام  ، ١/٨١٢ ج عن أسامي الكتب والفنون ، حلاجي خليفـة ،كشف الظنون:  ينظر ) ٧(
 ، رشوح ديـوان أيب متـام والنقـد األديب التطبيقـي، ١٤٤ورشوحها للدكتور عبـد اهللا عـسيالن ص

منهج التربيـزي يف رشوحـه والقيمـة التارخييـة ، ١٣٥ الزهراين ص عطيةور محدان للدكتًنموذجا ،
  .٢٠-١٥لدكتور فخر الدين قباوة صللمفضليات ل



 
 

 
١٩٩ 

:   فيهىمبينا قول املصطف، وأمهيته ، عن فضل الشعر  ملسو هيلع هللا ىلصى والصالة عىل املصطف
 وموضـحا أمهيتـه يف تفـسري آي » ًوإن من البيان لـسحرا،  ًإن من الشعر حلكام  «

إذا أعياكم تفسري آية من كتاب : ل ابن عباس رىض اهللا عنه مستشهدا بقو، القران 
 .فإنه ديوان العرب ؛ اهللا عز وجل فاطلبوه يف الشعر 

ُمـشريا إىل أن املفـضليات هـي ، كام حتدث عن أجود االختيارات الـشعرية 
و تعرض لذكر سـبب مجـع أيب متـام ، واحلامسة أجود املقطعات ، أجود القصائد 

حيـث ، الوحـشيات و، منهـا احلامسـة ،  يفه لكتب من الشعر؛ وتصن حلامسته
 .وهي ليست كذلك، يصفها التربيزي بأهنا قصائد طوال 

    :حيث يقول، ويف ختام هذه املقدمة القصرية حتدث عن منهجه يف رشحه 
ومنهم من عني بذكر إعـراب مواضـع ، فمنهم من قرص فيه ، وقد فرسه مجاعة  «

وأعرض عن ذكـر ، ومنهم من أورد األخبار التي تتعلق به ، عاينمنه دون إيراد امل
وأنا كنت قد رشحته رشحـا ، واألخبار ، ومن ذكر املعاين دون اإلعراب ، املعاين
، ثم رشحتها جممال ، غري أين كنت أوردت كل قطعة من الشعر مجيعها ، ًا مستوفي

 هذا الكتاب يرغـب يف ّيلفرأيت أكثر من يقرأ ع، ومل أفصل بني أبياهتا بالتفاسري 

                                                        
   .٤٦ ينظر يف هذا البحث ص) ١(

فمن الغريب هنا أن يصف الوحشيات بأهنا قصائد طـوال إذ إهنـا مقطعـات شـعرية مقـسمة عـىل )  ٢(
   .١٤١ انظر ص. ديث عنها يف هذا البحث كأبواب احلامسة سبق احل، أبواب 

 ١/٤للتربيزي ج،  احلامسة  ديوانرشح)  ٣(



 
 

 
٢٠٠ 

ليه معرفة ما يشكل يف كل بيـت  ليسهل ع ؛ ذلكويميل إىل، رشح كل بيت بعده 
وعزمـت عـىل ، فاستعنت باهللا تعاىل ، ويبني له غرض الشاعر بالكشف عنه ، منه

وتبيني أسامء شـعراء ،  بيتا بيتا عىل الوالء  ،ًرشحه من أوله إىل آخره رشحا شافيا
  ،وتفسري ما يف كل بيت من الغريـب،  ممن جيري ذكره يف الكتاب وغريهم، احلامسة 

، وذكر ما اختلف فيه العلامء يف املواضع التي اختلفوا فيهـا، واملعنى ، واإلعراب 
 . » خبار يف أماكنها إن شاء اهللاوإيراد األ

ويتضح هنا من خالل منهجه الذي رسمه يف مقدمته بأنه أبان عن الـدافعني 
قـصور الـرشوح : أوهلـام ،  لرشح هذا الديوان هبذا املنهج املتكامل ذين دفعاهلال

 منهـا مـا يتجـه نحـو  ،حيث إن كل رشح يتجه اجتاها خاصـا، السابقة يف نظره 
، واألخبـار ، ومنهـا إيل املعـاين دون اإلعـراب ، ومنها نحو األخبار ، اإلعراب 

 . لكل هذه االجتاهات ًفجاء رشحه مستوعبا
  .ية لرغبات معارصيه يف وضع رشح كل بيت بعده مبارشةتلب: وثانيهام 

ولكن الغريب يف األمر هنا أن كـال الـدافعني موجـودان يف رشح املرزوقـي 
 !فكيف يذكر التربيزي قصور الرشوح السابقة وبني يديه رشح املرزوقي؟

 وكيف يذكر رغبة العرص يف وضع رشح بعـد كـل بيـت وبـني عينيـه رشح 
 ! املرزوقي؟

                                                        
 ١٤٥ للدكتور عبداهللا عسيالن ص، محاسة أيب متام ورشوحها: ينظر)  ١(



 
 

 
٢٠١ 

أن رشحه إىل رشنا أسبق وأن قد كيف يغفل احلديث عن رشح املرزوقي وأو 
 !نه رشح األبيات بيتا بيتا ؟أتناول جوانب خمتلفة و

فالتربيزي اعتمد يف رشحه عىل النقل من العلامء الذين سبقوه كام هو واضح 
هلم اغلب األحيان يـورد أقـوأولكن يف ، ويرصح بذلك حينا ، من خالل رشحه 

ًإذ ينقـل عنـه كثـريا مـن ؛  يف نقلـه عـن املرزوقـي ًوخـصوصا، يح من غري ترص
، مـن غـري أن يـذكر اسـمه ، وغريهـا ، والبالغية ، واللغوية ، اجلوانب النحوية 

 . وهذا واضح يف رشحه ألول وهلة
  ،حيث يذكر أحيانا اسم الـشاعر، ويف أسامء شعراء احلامسة ينقل عن ابن جني 

 ىنه ال يفرس أحيانـا معنـأكام ،وسبب ذلك ،  املشهور به أو يذكر اللقب، ومعناه 
  ، يف ذلك عىل ابن جنـيًمعتمدا،  أو قبيلته  ،ًبل يفرس اسمه كامال، الشاعر فحسب 

  .ّإذ إنه يضيف عىل ما ذكره ابن اجني يف كتابه؛ وعىل ثقافته الواسعة 
                                                        

 ٣٧-٣٦-٣٥-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢/ ١ احلامسة للتربيزي ج ديوانرشح: ينظر )  ١(
ـة ورشح   -٥٦-٥٥-٥٤-٥٣-٥٢-٥١-٥٠-٤٩-٤٨-٤٧-٤٦-٤٥-١/٤٤لمرزوقـي جل ، ديوان احلامس

ــداهللا  ،٧٤-٧٣-٧٢-٧١-٧٠-٦٨-٦٧ ــدكتور عب ـا لل ـام ورشوحهـ ــرحيم ومحاســة أيب متـ ــد ال ــسيالن عب ع
 .١٤٧، ١٤٦ص

-٣/١٣٢ج، ٢/٢ج-١٤٣-١٦٦-٣٨-٣٧-١/٢٢ للتربيـزي ج ،احلامسـةديـوان رشح : ينظر )  ٢(
-٧٥-٤٦-٤٥-٤٣ص، بن جنـي  الفتح عثامن أليبواملبهج يف تفسري أسامء شعراء احلامسة ، ١٥٠
، دار القلــم ،تقــديم الــدكتور حــسن هنــداوي . ١٧٥-١٧٤-١٧٣-١٧٢-٩٧-٩٦-٩٥-١١٧

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الطبعة األوىل ،دمشق 



 
 

 
٢٠٢ 

 سرا الـدوعىل كل فان رشح التربيزي له أمهيـة بـارزة ال يمكـن أن يغفلهـا
قق فيه منهجـه الـذي فرشحه جاء وافيا شامال لكل الرشوح السابقة املفقودة وح

ً فجاء رشحه شامال لكثري من اجلوانب املختلفة اللغوية والنحوية ده من رشحهاأر
ُوالبالغية واألدبية النقدية وكذلك عنـي باجلانـب التـارخيي والـوزن العـرويض 

ه مـن الـرشوح الـسابقة باإلضـافة إىل واالستشهادات املتنوعة كل ذلـك اسـتقا
 التي ضمنها يف رشحه بأسلوب شيق يـنم عـن عقليـة واسـعة إضافاته الرائعة

ّفلرشحه أمهية بارزة لكونه يمتاز بحفظه للرشوح املفقـودة التـي .  وثقافة غزيرة 
 .طوهتا يد الزمان 

                                                        
-١٦٣-١٦٢ص، للدكتور عبـد اهللا عبـد الـرحيم عـسيالن محاسة أيب متام ورشوحها دراسة وحتليل : ينظر )  ١(

١٦٧-١٦٦-١٦٥-١٦٤.   



 
 

 
٢٠٣ 

 
أخراها وقـع بـني أيـدينا هـذا من بني كثرة الرشوح وشهرة بعضها وفقدان 

، وقد البسه بعض املالبـسات يف نـسبته إليـه ، الرشح للعامل اجلليل زيد الفاريس
إذ يذكر الدكتور حممد عثامن أن يف الصفحة األوىل مـن خمطوطـة ، واىل املرزوقي 

  بخـط كبـري حيث كتـب يف العنـوان ، هذا الرشح خطأ واضحا وقع فيه الناسخ 
ختيار أيب حبيب بن أوس الطائي مع رشحه املخترص من إمالء ا، كتاب احلامسة  «

 ويف نفس الورقـة يوجـد تـصحيح هلـذا » الشيخ أيب عيل أمحد بن حممد املرزوقي
هذا كتاب احلامسة مما اختاره أبو متام الطـائي  «اخلطأ بخط أحد الفضالء جاء فيه 

  اهللا الفـاريس من تصانيف الشارح اإلمام العامل العالمـة زيـد بـن عـيل بـن عبـد 
 . » ...الفسوي

 سواء من حيـث  ،ومن ثم يوضح الدكتور االختالف الواضح بني الرشحني
، مام زيد الفـاريس مما يدل داللة واضحة ال شك فيها أنه لإل، أو املنهج ، الرشح 

ومهـام يكـن مـن يشء يف نـسبته  . أن نسبته للمرزوقي خطأ وقع فيه الناسخو
ويذكر الـدكتور عبـد اهللا ، ّوهذا مما ال شك فيه ،  بني أيدينا فرشح املرزوقي حمقق

  ،مما جعله يشك يف نـسبته إليـه، عسيالن أن هذا الرشح معتمد عىل رشح املرزوقي 
ومـن ، وأن الرشح يكون رشحا خمترصا للمرزوقي من خـالل صـفحة العنـوان 

                                                        
  .٢/١٠زيد الفاريس جل ،سة رشح كتاب احلام)  ١(

  .ومابعدها٢/١١ مصدر سابق ج:ينظر ) ٢(



 
 

 
٢٠٤ 

ىل رشح ولكن هذا الرشح وإن اعتمد يف بعـض األحيـان عـ، حيث اعتامده عليه 
  ،ن أغلب الرشوح التي جاءت بعده اعتمدت عليـهأل؛ املرزوقي فهذا ليس بغريب 
وإن اختلفـت ، وغريهـا ، أو النحـوي ، أو اللغـوي ، سواء يف اجلانب املعنـوي 

إال أننـا ال نـرى أنـه اعتمـد يف رشحـه عـىل املرزوقـي كـاعتامد  ، طريقة االعتامد
ّعي أن يطلع الشارح عـىل يفهذا أمر طب، ًا ًوإن أخذ منه شيئا يسري، التربيزي عليه 
حيمل معناه لشعر فالشعر ا وبام أنه رشح  ،ويأخذ منه بعض املعاين، رشح من قبله 

 .وال يعقل أن يرشح عىل خالف معناه ، لكي يتفرد الشارح هبذا الرشح 
 :التعريف بالشارح 

وإليهـا  ،)  فـسا (ولـد بمدينـة ،أبو القاسم زيد بن عيل بن عبداهللا الفـاريس
ذكرها ياقوت يف معجم ، وهي مدينة من مدن فارس  ،)  الفسوي (فقيل ، نسب 

وكان اإلمـام زيـد الفـاريس عالمـة  ،وصفها بأهنا أنزه مدينة بفارس ،البلدان 
له رشح اإليضاح يف النحـو أليب  ،  يف عدة علومً مشاركا ،ًلغويا،  ًنحويا،  ًفاضال

احلموي حيث ذكر ياقوت  ، وغريمها،  أليب متام ورشح احلامسة ،عيل الفاريس 
 ورشح  ،وله رشح اإليضاح أليب عـيل الفـاريس « :قال ، يف معجمه هذين الكتابني 

غري أنه ال يذكر يف ،  ويدل ذلك عىل أن له مصنفات أخرى » وغري ذلك، احلامسة 

                                                        
 ٢/٣٤زيد الفاريس جل ،رشح كتاب احلامسة )  ١(

 ١٣٣عسيالن صعبد الرحيم للدكتور عبداهللا ، محاسة أيب متام ورشوحها )  ٢(



 
 

 
٢٠٥ 

 . هذين الكتابني ىاملصادر سو

  ،حلب حـني كـان يقـرئ النحـوو، خترج عىل يده عدد جم من أهل دمشق 
، أبو الربكات عمر بن ابـراهيم العلـوي : وبرز من هؤالء ثالثة هم ، واللغة هبام 

وسـمع منـه جـدي  « :ليه ابن عـساكر حـني قـال إشار أوجد ابن عساكر الذي 
وأبو احلـسن عـيل بـن طـاهر ، القايض أبو الفضل عمر بن أيب احلسن الدهستاين 

 .هـ ٤٦٧ طرابلس يف ذي احلجة  سنة  تويف يف» السلمي النحوي
 :منهجه يف الرشح 

 بعـدها ثـم ذكـربدأ الشارح بمقدمه بسيطة بحمد اهللا والصالة عىل نبـي اهللا 
ومن ثم بدأ رشحه لألبيات معرفـا ً باسـم ، سبب تأليف أيب متام لديوان احلامسة 

وشـارحاً   ، لألبيـات وموضحاً  للوزن العـرويض،  وما يتعلق به، الشاعر 
أو ،   حيث نراه يـضم بعـض األبيـات لبعـضها، ًملعنى األبيات رشحاً مبسطا

                                                        
بـداهللا للـدكتور ع، و محاسـة أيب متـام ورشوحهـا  ، ٢/٣٧زيـد الفـاريس ج، لسة رشح كتاب احلام)  ١(

  .١٣٣عسيالن صالرحيم عبد

—٢٥٩-٢٥٤-١٩٩-١٤٤-٩٣-٩١-٢/٨٤لزيــد الفــاريس ج، رشح كتــاب احلامســة : ينظــر )  ٢(
  .٣٩٤-٢٨٩-٢٦٠-٣/٩٣ج ، ٣٨٤-٣٦٩-٣١٠-٢٦٣

-٢٥٤-٢٤٠-٢١٨-١٩٩-١٤٤-٩٨-٩٣-٩١-٨٧-٨٦-٢/٨٤مـــصدر ســـابق ج: ينظـــر )  ٣(
-١٠٨-٩٣-٨٣-٣٤-٣٢/ ٣ج ، ٣٨٤-٣٧١-٣٣٩-٣٢٦-٣٢٠-٣١٠-٢٦٣-٢٦٢-٢٦٠
٣٩٥-٣٢٢-٢٨٩-٢٦٠-١٧٨-١٣٤.  

-٣٢٠-٣١٠-٢٦٤-٢٦٢-٢٤٠-٢١٨-١٤٤-٩٤-٩٣-٨٨-٢/٨٧ابق جمـصدر سـ: ينظر )  ٤(
  .٣٩٤--١٧٩-٣/١٧٨ج ، ٣٨٧-٣٨٥-٣٨٤-٣٧١-٣٦٩-٣٢٧-٣٢٦



 
 

 
٢٠٦ 

لكنه يسلط الضوء يف األغلب األعم عـىل ،  أو بيتني بيتني ،  ًبيتا بيتا، يرشح 
إذ إن هذه اجلوانب ال تتجـاوز الثالثـة .  لألبيات من خالل اجلوانب املتعددةاملعنى العام 

ثم معاين املفردات التـي يـشتمل عليهـا ، اية التي عني هبا املصنف كثريا الرو: العنارص 
 .  أو األبيات جمملة  ،أو البيتني، وأخريا جممل املعنى للبيت الواحد ، النص 

وهـذا ، والتـسهيل ، يقوم عىل االختصار ، ومنهجه يف رشحه منهج تعليمي 
بعد أن كانت الرشوح ، ا بعده وم، ّاملنهج سلكه الرشاح منذ بداية القرن اخلامس 

ويتوسعون يف كثري مـن املجـاالت كـام ، والتطويل ، السابقة تقوم عىل اإلسهاب 
إذ نجـد أن رشحـه اشـتمل عـىل جوانـب ،  يف رشح املرزوقي هوضحناأن سبق 

ولكنها ترصف قـارئ األدب عـن الغايـة ، متعددة هلا قيمتها العلمية يف جماالهتا 
وهي أن جيعله يقف عـىل الـنامذج الرفيعـة مـن ، ام اختياره  عليها أبو متىالتى بن

 . كام ذكر الدكتور حممد عثامن، شعر العرب القديم 
الرواية وبشأن جانب الرواية الذي اهتم به الشارح اهتامما واضحا نراه يثبت 

                                                        
-٢٠٠-١٩٩-١٠٠-٩٩-٩٨-٩٤-٩٢-٩١-٨٧-٨٦-٨٥-٨٤/ ٢مــصدر ســابق ج: ينظــر )  ١(

  .٢٨٩-٢٦٠-١٠٩-٨٣-٣/٣٢ج ،٣٨٥-٣٦٩

-٢٦٥-٢٦٣-٢٦٠-٢٥٤-١٩٩-٩٩-٩٨-٩٤-٩٣-٩٢-٨٧-٢/٨٥در سابق جمص: ينظر )  ٢(
  .٣٢٢-٢٤٩-١٣٤-١٠٨-٩٤-٣/٣٤ج ، ٣٨٦-٣٢٦-٣٢١

  .٢/٣٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٣(

  .٣٩-٣٨-٢/٣٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(



 
 

 
٢٠٧ 

 ويف  ،ثم يشري يف أثنـاء الـرشح إىل روايـات البيـت األخـرى، التي خيتارها يف املتن 
ّأو أنه يروي روايـة خمالفـة ملـا ، أو التربيزي ، تفق مع املرزوقي يايات إما أن الرو

 :  التربيزي كام يف روايته لبيت تأبط رشا و، أثبته كل من املرزوقي 
ـــلِلَق ـــزِارَخـــِّ ادُي ـــِعَ تَّ إالِادَّ ال   ةَّل
 

  ا َِع املَقَصَتْ والُوفُسُّ الرشَزَشَ نْدَقَو 
 .بالفاء  ) فقد نشز (والتربيزي ، ففي رواية املرزوقي  

 أو يوضح معناها يف أغلب األحيان، ويف توضيحه للروايات نجده يرشح 
  : احلارثيةكام يف بيت جعفر بن علب

ْهلَأ   ْتَبـَلْحَأ َنيِ حٍلَبْحَى سَّرُِق بىفَ
 

ــْيَلَع  ــَالَا الونَ ــَي ــَبُ املُّوُدَا والع   ُلِاس
ويروى بـدل الواليـا  «:  ويقول » شغبتبمعنى ،  تبلأج،  يروى «: يقول  

 . » وهم بنو األعامم، املوايل 
  :بةْلُكام يف بيت جعفر بن ع،  أو أنه يذكر الرواية من غري توضيح

                                                        
  .٢/٢٦٤مصدر سابق ج)  ١(

  .٣٨٦-٣٨٥-٣١٠-٢٦٥-٢٦٤—٩٩-٩٤-٩٤-٢/٨٨جمصدر سابق : ينظر )  ٢(

  .٨٤ / ٢جمصدر سابق ) ٣(

  . ٨٥-٢/٨٤مصدر سابق ج)  ٤(

  .٣٩٦-٢٤٩-٣/١٧٩ج ،٢٠٠-١٩٩-٩٣-٩٢-٢/٨٧مصدر سابق ج:ينظر )  ٥(

  .٨٧ / ٢مصدر سابق ج) ٦(



 
 

 
٢٠٨ 

  ْتَعـَّدَوَ فْتَامـَ قَّمُ ثـْتَّيـَحَا فنَْتَتَأ
 

  ُقَهـْزَ تُسْف الـنَِّتَادَت كَّلَوَ تَّـامَلَف 
 . » تأمل،  ويروي «: حيث يقول  

ولكنه يفعل ذلـك ،  وهو يف الغالب يشري إىل الروايات دون أن يفاضل بينها 
كـام يف ، إذ كانت الرواية املشار إليها ذات صـلة بـاملعني الـذي قـرره يف رشحـه 

  : رشحه لبيت أيب الطمحان القيني
ــلِا قَإذ ــُّيَ  أَي ــِاس النَّ ــةِبَ قٌْريَ خ   ًيل

 
ــَأَو  ــاْوَ يَربْص ــوارًم َ الت ــِاكَوَى كَ   ْهُب

  : عىل وجهـنيّوقد ترس، يروى توارى وتوارى  « :حيث يقول يف رشحه  
وإذا مل تكـن ، ال تبني الشمس لـسطوع الغبـار : أي ، أحدمها يريد به كثرة الغبار 
أظلمت الدنيا يف أعـني : أي ، يريد الشدة ، واآلخر ، الشمس ظهرت الكواكب 

ألنـه ؛ واألول مدخول ، وهذا أصح ، لكواكب ورئيت ا، لفظاعة األمر ؛ الناس 
 . » فالنجم أوىل، إذا مل تر الشمس 

  ،أما مـن حيـث توضـيح املفـردات،  هذا من حيث اهتاممه بجانب الرواية 
  ،أو األبيـات، ومـن ثـم يـرشح البيـت ، ومعنى البيت فكثريا مانراه يوضح املفردات 

                                                        
واتفق املصنف مع املرزوقي بينام التـي أشـار ، هي رواية املرزوقي ) تتناأ(و . ٢/٨٧مصدر سابق ج)  ١(

 .هي رواية التربيزي ) أملت(إليها املصنف  

  .٢٦١ / ٣مصدر سابق ج) ٢(

  .٢٦١ / ٣مصدر سابق ج:  ، ينظر )ّتفرس(هكذا يف الرشح واملقصود منها )  ٣(

  .٢/٤٩ج: وينظر  ، ٣/٢٦١مصدر سابق ج)  ٤(



 
 

 
٢٠٩ 

  : رشحه ألبيات القتال الكاليبكام يتضح ذلك يف ، كذا : واملعنى : ويقول 
ـــ ـــِ زُتْدَشَن ـــنَْيَ بُةُامـــَقَ واملًاداَي   انَ

 
  ِمَثْيــَهَ وٍرْعِ ســَامَحــْرَه أُتــْرَّكَذَو 

ـــَف  ـــَأَ رَّامَل ـــَ أُتْي ـــُهَّن ـــنُْ مُْريَ غ   ٍهَت
 

ــَمَأ  ــُتْل ــِي بِّفــَ كُهَ ل   ِمَّوَقــُ مٍنْدَل
ـــَأَ رَّامَلـــَف  ـــْلَتَ قْدَي قـــِنـــَّنَ أُتْي   ُهُت

 
ــ  ــَّيَه أْيــَلَ عُتْمِدَن   ِمَدنْــُ مِةَاعَ س

.  اإلقامـة -بضمها–واملقامة ،  اجلامعة -  بفتح امليم- املقامة « :حيث يقول  
و أنـه ، يصف قتله زيادا بعدما ذكره الرحم بحرضة مجاعة مـن النـاس : واملعنى 

  . وهذا كثري سـار عليـه يف أغلـب رشحـه» ندم عىل قتله حني مل ينفعه الندم
مـن غـري أن يوضـح بعـض ، ويوضـح معناهـا مبـارشة ، أنه يرشح األبيات أو 

 :  املفردات كام يف رشحه لبيت تأبط رشا

                                                        
  .١٤٤ / ٢مصدر سابق ج) ١(

 ١٤٥-٢/١٤٤مصدر سابق ج)  ٢(

-١٤٥-١٠٠-٩٩-٩٨-٩٤-٨٨-٨٧-٢/٨٤ج:مــصدر ســابق  يف توضــيح املفــردات : ينظــر )  ٣(
٣٢٦-٣٢١-٣١٠-٢٦٥-٢٦٤-٢٦٢-٢٦٠-٢٥٥-٢٥٤-٢٤١-٢٤٠-٢١٨-١٩٩-
  .٣٩٥-٣٢٢-١٧٩-١٣٥-١٠٩-٨٣-٣/٣٤ج ،٣٨٧-٣٨٦-٣٧٠-٣٦٩-٣٢٧

-١٤٥-١٠٠-٩٩-٩٨-٩٤-٩٣-٩٢-٨٨-٨٧-٨٦-٢/٨٥مـصدر سـابق ج: ينظـر : املعاين   
٣٢١-٣١٠-٢٦٥-٢٦٤-٢٦٣-٢٦٢-٢٦٠-٢٥٥-٢٥٤-٢٤١-٢٤٠-٢١٨-٢٠٠-
-٩٤-٨٣-٣٤-٣/٣٢ج ،٣٨٧-٣٨٦-٣٨٥-٣٨٤-٣٧٢-٣٧١-٣٧٠-٣٦٩-٣٢٧-٣٢٦
٣٩٦-٣٢٢-٢٨٩-٢٦٠-٢٤٩-١٧٩-١٣٥-١٠٩.  

  .٩٨ / ٢مصدر سابق ج) ٤(



 
 

 
٢١٠ 

ــلِلَق ــُي ــُمِْلي لِّشكَ الت ــِّمِه   ُهُيبِصُ ي
 

  ِِكى واملـسالَوى النََّّتَى شََو اهلُكثري 
والشكوى مـن األمـر املهـم إذا ، يصفه بقلة اجلزع : واملعنى  « :حيث يقول  

 . » ومذاهبه، واختالف طرقه ، يصفه بكثرة اإلرادات . ابه أص
  ،وجيل من عرضه آلراء من سبقوه يف معنى الشعر، واهتاممه باملعني واضح 

 ومن ذلك مـا جـاء عنـه يف بيـت  ،حيث يعرض األقوال الواردة يف معنى البيت
  :عروة بن الورد

  ُهَونـــُرُجْزَ يِهِدائـــْعَ أَىلَ عـــ الِطــُم
 

ــ  ــَ زْهمِتَاحَسِب ــَ املَرْج ــِيحِن   ِرَّهَشُ امل
واملنيح املشهر هاهنـا قـدح مـشهور  «: حيث يقول يف رشحه للمنيح املشهر 

  ،املنيح الذي ال نـصيب لـه: وقال األصمعي ،  ثم يرد إيل صاحبه  ،يستعار، بالفوز 
، نيـة فأما ذو احلظ من السهام  فإنام إذا خرج مل يعد ثا، ذا خرج رد ليخرج غريه إف

: فهم جيرونه أبدا ، كاملنيح الذي تراه عند كل إجالة  ، هو أبدا غري مأمون : يقول 
وقـال ، ألنه فيهـا ، املنيح : فقال ، القدح املشهر : أراد يقول : وقال ابن األعرايب 

  ،ألنه ال نصيب لـه؛  كام يلعن املنيح  ،ولعنوه، أراد أهنم إذا رأوه زجروه : ابن قتيبة 
إن يلـق املنيـة ، فذلك يعني بـذلك الـصعلوك : وقوله ، احبه إذا خرج فيغتم ص

 .»  ألنه مل يقرص يف طلب الرزق ؛حيمد: أي ، يلقها محيدا 
                                                        

  .٢/٩٨مصدر سابق ج)  ١(

  .٢٤٠ / ٢مصدر سابق ج) ٢(

  .٢/٢٦٢ج: وينظر  ، ٢/٢٤١ مصدر سابق ج)٣(



 
 

 
٢١١ 

 ،ومن غري تعليـق ، أو األقوال من غري ترجيح ، هذا يف عرضه آلراء من سبقوه 
كـام جـاء يف ، ويرجح أحـسن الوجـوه ، ولكنه يف مواضع أخرى يعرض اآلراء 

  :رشحه لبيت أيب خراش اهلذيل
ْومل ـــِرْدَ أَ ـــْلَ أْنَ م ـــَلَى عَق   ُهَاءَدِ رِهْي

 
ْ حمـٍدِاجـَ مْنِ مـَّلُس ْدَ قُهَّنَ أَىلَع    ِضَ

 ، يعني عىل خـراش، ألقى عليه : منها ، يف هذا البيت أقوال  «: حيث يقول  
 وكانوا يفعلـون ،إجارة له؛ ومنها أنه ألقى عليه رداءه  ،فخلصه ، ألقى ثوبه عليه 

مـن ألقـى عليـه  «ومنهـا ،  كفنـه: أي ، ومنها ألقى عليه يعني عىل عروة ، ذلك 
 فألقى سلبه عىل  ، ال أدري من سلبه :يقول أبو خراش.  يعني رداء عروة » رداءه
مـن ألقـى عليـه ( ومنهـا ، واملاجد املحض عىل هذا التفسري يكون عروة ، نفسه 
.  » وهم يـسمون الـسيف رداء، يف عروة من سبله يريد س،  يعني سيفه )رداءه 

  ،وأحـسن هـذه الوجـوه األول «: فيقـول ، ومن ثم يرجح أحسن هذه الوجوه 
 .»  والقول الثالث قريب ،والثاين

 من ذلك ما  ،ثم يعقب عليها من غري ترجيح األفضلية، أو أنه يعرض اآلراء 
  :اصم التميمي وقوله بن الطبيب يف رثائه لقيس بن عةجاء يف بيت عبد

  ٍمِاصـَ عَ بـنَْسيَ ق اهللاُِمَالَ سَكْيَلَع
 

ـــَْمحَرَو  ـــُهُت ـــَ م ـــََرتَ يْنَ أَاءَا ش   اََّمح
                                                         

  .٣٦٩ / ٢مصدر سابق ج) ١(

  .٢/٣٧٠ مصدر سابق ج)٢(

  .٣٧١ / ٢مصدر سابق ج) ٣(



 
 

 
٢١٢ 

  منهــا مــا : يف معنــاه أقــوال ، مــا شــاء أن يرتمحــا: وقولــه  «: حيــث يقــول 
 ألن اهللا تعـاىل؛  اهللا ورمحته أبدا عليك سالم: قال األخفش عيل بن سليامن معناه 

، ومنهـا أن عليـك ذلـك كثـريا ، فجعل مشيئته الرمحـة ظرفـا ،  يشاء الرمحة أبدا
ومنها ما ، ورأينا من اخلري ما شاء اهللا ، كقولك أصابنا املطر ما شاء اهللا أن يصيبنا 

  ثــم يعقـب بقولـه عــىل الـرأي األخــري  » إن مـا شــاء يرجـع إيل قـيس: قيـل 
 . » هذا تعسف «

أو أنـه يـذكر ، وأقـواهلم ،  يرصح بأسـامء العلـامء يف عرضه لألقوال إما أنو
 . كام يف بيت أيب خراش اهلذيل، األقوال من غري ذكر قائلها 

 وال يغفل املـصنف عـن اإلشـارات البـسيطة يف بعـض األمـور النحويـة
 التـي كانـت تـأيت عرضـا رسيعـا يف والنقديـة ، وبعض اللمحات التارخيية

 .رشحه ألبيات احلامسة 
  ،ًومبـسطا،  ً مـوجزاًعىل هذا املنوال جاء رشح اإلمام زيد الفاريس رشحـاو

 عـىل ةمسلطا نظره عىل اجلانب املعنوي يف حني يقـف املرزوقـي وقفـات مطولـ
 . واللغوي، اجلانب النحوي 

                                                        
  .٢/٣٧١جمصدر سابق )  ١(

  .٥٢-٥١/ ٢مصدر سابق ج: وينظر  ، ٢/٣٧٢مصدر سابق ج)  ٢(

  .٣/٣٤ج ،٣٧٠-٢٤١-٢/٩٤مصدر سابق ج: ينظر )  ٣(

  .١٧٩-٣١٠-٢٦٣-٢/٢١٨مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(

  .٢٦١-٣/٣٤ج ،-٣٨٥-٢/١٠٠مصدر سابق ج: ينظر )  ٥(



 
 

 
٢١٣ 

 
 أن هـذا الـرشح لـيس أليب يظهـرومن عنوان الكتاب ، باتفاق من الباحثني 

  ،وإنام هو لشارح جمهول، هـ ٤٤٩ الشاعر الفيلسوف املتويف سنةالء املعريالع
ولـذلك سـمي هـذا الـرشح بأنـه الـرشح ، أو أنه ألحد علامء القـرن الـسادس 

نه أإذ يذكر الدكتور عبد اهللا عسيالن ؛ ت شارحه ولعدم ثب، املنسوب أليب العالء 
بينام يرى ، د إىل شخص معني نه مل هيتأإال ، حاول جاهدا التعرف عىل شارحه 

ولكن الدكتور ، الدكتور حممد عثامن عيل بأنه رشح ألحد علامء القرن السادس
حسني حممد نقشة يرى أن صاحب هذا الرشح هو حممد بن الفقيه احلسني بن أيب 

والـذي يـدل عـىل ذلـك هـو خطبـة ، احلسن عىل بن نرص بن منصور بن مرقـد 
 فمـن القـراءة األوىل للخطبـة - واهللا أعلـم - ح عندناوهذا هو الراج، الكتاب 

 رمحـة اهللا قـال العبـد الفقـري إىل «:  نه هـو الـشارح لقولـه يف خطبتـهأظننت 
  :ورضوانه حممد بن الفقيه احلسني بن أيب احلسن عيل ابن نرص بن منصور بن مرقـد

رم يف سـنة أخربين الشيخ األجل العامل مهذب الدين أبو نرص حممد بن حيي بن كـ
                                                        

  .٦٣١ إىل ١/٥٥٥معجم األدباء ج: ينظر يف ترمجته ، شهرته تغني عن ترمجته ) ١(

 . ١٤١ص ، للدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن محاسة أيب متام ورشوحها : ينظر )٢(

  للــدكتور حممــد عــثامن  ، دراســة موازنــة يف مناهجهــا وتطبيقاهتــا ، متــام رشوح محاســة أيب :  ينظــر )٣(
  .٩٢،  ١/٨٢ج

الدكتور حـسني : دراسة وحتقيق ، ٤١ص، املنسوب أليب العالء ملعري ، رشح ديوان محاسة أيب متام ) ٤(
  .هـ١٤١١-م١٩٩١دار الغرب اإلسالمي ،حممد نقشة املجلد األول 



 
 

 
٢١٤ 

 . » ....أربع وأربعني وستامئة سامعا عليه 
فمن بدايـة اخلطبـة ذكـر اسـمه عـىل عـادة مـا يـذكر دائـام يف بدايـة بعـض 

   قـال أبـو  «:  كام ذكر أبو عبد اهللا النمري يف رشحه حيـث قـال، املخطوطات 
 ، الفقيـه وهذا ما يؤيد أن هذا الرشح ملحمد بن » ...عبد هللا احلسني بن عيل النمري 
 . كام ذكر الدكتور حممد عثامن وأنه من علامء القرن السادس

 عـىل أسـباب مـستندين هذا الـرشح لـيس أليب العـالء عىل أنويف اتفاقهم 
  : لعل من أمهها ما ييل، واضحة 
يعـرف بالريـايش ،  أن املصادر ذكرت أن أليب العالء رشحا عىل احلامسـة  -١

  ،فصنع هذا الكتـاب... طنع الدولة عمله لرجل يلقب بمص، املصطنعي 
وهذا يعنـي أن رشح أيب العـالء . سنح مما مل يفرسه أبو رياش  ومجع فيه ما

ويقتـيض هـذا أن ، واسـتدراك عليـه ، إنام هو استكامل لرشح أيب ريـاش 
  .ً موجزاً بسيطاًولكن هذا الرشح جاء رشحا،  ً كبرياًيكون رشحا

ومقارنة . كثرية عن شيخه أيب العالء  أن التربيزي يف رشحه نقل نقوالت  -٢
                                                        

، عـسيالن عبد الـرحيم  عبد اهللا الدكتور: حتقيق ، ٣ص،معاين أبيات احلامسة أليب عبد اهللا النمري )  ١(
 .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، الطبعة األوىل ، مطبعة املدين

، رشوح محاسة أيب متام ، ٣٥-٣٤-١/٣٣اسة أيب متام املنسوب أليب العالء جرشح ديوان مح: ينظر )  ٢(
محاسـة أيب متـام  ،٨٢-٨١/  ١للـدكتور حممـد عـثامن  جدراسة موازنـة يف مناهجهـا وتطبيقاهتـا ، 

 .١٤١-١٤٠-١٣٩عسيالن ص عبد الرحيم ورشوحها للدكتور عبد اهللا 



 
 

 
٢١٥ 

أنـه لـيس أليب العـالء عىل  مما يدل  ، اختالفات كثريةتهبذا الرشح وجد
 .لوجود هذه االختالفات

واجلواليقي ولد ،  أن صاحب هذا الرشح ينقل عن أيب منصور اجلواليقي  -٣
أي ولد بعد وفاة أيب العالء الذي تويف ، هـ ٥٣٩وتويف سنة ، هـ ٤٦٦سنة 
 . هـ ٤٤٩سنة 

  لعـالء اال يمكن لعـامل جليـل مثـل أيب ،  يف هذا الرشح مجلة من األخطاء  -٤
ففي رشحه لبيت ،  أن يقع فيها - الذي ليس مثله يف فهم الشعر واللغة -

  : ًتأبط رشا

ُيبيت بمغنَى الوحش حتـى ألفنَـه َ ْ َ َْ ِ َ َِّ ْ ْ َ ِ ُِ  
 

حمي هلا الدهر مرت  َويصبح ال يـَ َّْ َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ ُ ََ   َعاِ
  : يف هـذا الـرشح هـو  أن معنـى هـذا البيـت يذكر الدكتور حممـد عـثامن 

ال يكـف : وال حيمـي . الليل يف املوضع الـذي يكـون فيـه الـوحش بال يكون  «
و أبـو العـالء ، وهتافته، هذا رشح ال خيفى ضعفه : ثم قال  » األذى عن الوحش

 .فوق هذا الضعف والتهافت

                                                        
،  احلامسةرشح ديوان: وينظر ، ٢ هامش ١/٣٥عالء  جحلامسة املنسوب أليب الارشح ديوان : ينظر )  ١(

 .٢٠٧-١٨٩-١/١٧٠لتربيزي جل

  .٣٩ًديوان تأبط رشا ص ) ٢(

 ١/٨٢ ج ، دراسة موازنة يف مناهجها وتطبيقاهتا ، للدكتور حممد عثامنرشوح محاسة أيب متام)  ٣(



 
 

 
٢١٦ 

  أي يكـون « :إذ إن معنـاه يف رشحـه هـو ولكن مـا وجـدناه خـالف ذلـك 
ال حيمـي ال يكـف األذى عـن .  يف الليل يف املوضع الذي يكـون فيـه الـوحش 

 . » الوحش
نقل ياقوت احلموي عن أيب العالء يف رشحه املعروف بالريايش املصطنعي  -٥

يـتكلم ، جهـري الـصوت ، كان طويل الشخص  « :أنه قال عن أيب رياش 
 ذلك داللـة عـىل أن املعـري حتـدث عـن أيب ريـاش يف رشحـه يف » بكالم البادية

 .ٌولكن يف هذا الرشح ال يوجد يشء من هذا القول ، للحامسة 

لكتاب تدل عىل أن صاحب هذا لـرشح هـو ا اخلطبة التي وردت يف أول  -٦
حممد بن الفقيه احلسني بن أيب احلسن عىل بن نرص بن منـصور بـن مرقـد 

 . ّالذي  سبق ذكره
 :ح منهج الرش

 - وضـحناأن كـام سـبق  -مهد الشارح لرشحه بخطبة بسيطة بدأها بذكر اسـمه 
وأنه قرأ عىل أيب العـالء ، وبذكر سند تناقل اخلرب الذي وصله عن ديوان احلامسة 

  ،ّن أبا العـالء حتـدث عـن أجنـاس الـشعر التـي يف الـديوانأو، حلامسة اديوان 
 .ة مستشهدا عليها بأبيات شعرية من نفس احلامس

إذ ؛  وبعد مقدمته اليسرية جاء رشحه للديوان رشحا موجزا يف غاية اإلجيـاز 
                                                        

 ١/٣٢٩ج، رشح ديوان محاسة أيب متام املنسوب أليب العالء )  ١(



 
 

 
٢١٧ 

  فنجـده يـذكر، ال يتجاوز تعليقـات لـبعض أقـوال العلـامء عـىل مـتن احلامسـة 
ـــواال لألصـــمعي ـــي ،  ً يف رشحـــه أق ـــن جن ـــن ،  والفـــراء، والب   والب

بيـت جريبـة بـن األشـيم كام يف رشحـه ل  ،ويستشهد بأبيات شعرية مماثلة . قتيبه
  :الفقعيس

ـــنَا ـــري أفراس ـــبهوا الع ـــد ش َوق َ ْْ ََ َ ِ ُ َّ ََ  
 

ْوقـــد وجـــدوا مريهـــا ذا شـــبم   ْ ََ َ َ ََ َ ُ َ  
  :ومثله قول خداش بن زهري «:  بعد رشحه للبيتحيث قال  

َبني األسـنَّة والطرفـاء تـشدخهم َْ ِ َ َّ َْ ِ َ  
 

ٌزرق األسنَّة يف أطرافها شـبم   َْ َ َ ُِ ُ«  
أو ، فنراه حينا يرشح بيتا بيتا رشحا مـوجزا يف سـطر ، يقته يف الرشح أما طر 

   ،أو املعنى العام هلام، أو يضم بيتني بيتني موضحا لبعض املفردات ، سطرين

                                                        
  .٤٧٨ -٢٣٢ -/١مصدر سابق ج:  ينظر )١(

  .٦٨-١/٥٥مصدر سابق ج:  ينظر )٢(

  .١/٢٩٣مصدر سابق ج:  ينظر )٣(

   .٢١٨امسة ، أليب متام ، للدكتور عبد املنعم أمحد صالح ص ديوان احل) ٤(

  .٤٧٦ / ١رشح ديوان محاسة أيب متام املنسوب أليب العالء ج) ٥(

 . ٥٠٦-٤٧٥-٢٣٣-٢٣٢-١/٦٨ج: ظر ومثله ايضا ين ، ١/٤٧٦ جمصدر سابق )٦(

-٣٢٩-٣٢٨-٣٢٧-٣٢٥-٢٩٢-٢٩١-٢٥٦-١٤٦-٥٩-١/٥٧مـــصدر ســـابق ج: ينظـــر )  ٧(
 .٩٥٦-٢/٧٩٦ج، ٥٠٧-٥٠٥-٥٠٤-٤٨٠-٤١٩

-٥٠٥-٥٠٤-٥٠٣-٤٧٨-٤٢٠-٣٢٩-٣٢٣-٣١٥-٧٦-١/٧٥مـــصدر ســـابق ج: ينظـــر )  ٨(
  .٨٣٩-٢/٨٣٨ج، ٥٠٦



 
 

 
٢١٨ 

وجيمل يف ، حيث نراه جيمع بعض األبيات ،  ويف أحيان أخرى يتوسع يف رشحه 
أو أنـه جيمـع  ، لبـسيطأو توضيح املعنـى ا، رشحها بتوضيح بعض املفردات 

أو توضـيح ، بتوضـيح مفـردة معينـة ، األبيات وال يعقب عليها إال بيشء يسري بعض 
، ويرشحه رشحا مبـسطا يف عـدة أسـطر ، ويف القليل النادر نراه يورد البيت ، رواية 

لكنـه يف األغلـب األعـم يـورد ، ومتطرقا لبعض األمـور النحويـة ، موضحا معناه 
 . أو تعليق، يات من غري أن يعقب عليها برشح بعض األب

غـري أنـه  ال خيلـو مـن اجلوانـب ، هكذا جاء الرشح املنـسوب أليب العـالء 
وملحة ، إذ نجدها هنا تأيت عرضا رسيعا ؛ ّاملتعددة التى اهتمت هبا بعض الرشوح 

  ،تيات للكلمة املفردة يف البياففي جانب الرواية نراه يورد بعض الرو، خاطفة 
 .أو من غري توضيح ملعنى الرواية،  موضحا للمعنى حينا

  :فاألول كام يف بيت عروة بن الورد
                                                        

  .٤٧٦-٤٧٥-٥٨-١/٥٥مصدر سابق ج: ينظر )  ١(

  .١٠٦٧-٩٥٦/ ٢ج ، ٥٠٦-٤٧٨-٦٨-٦٧-٦٥-١/٦٤مصدر سابق ج : ينظر)  ٢(

  .٤٧٧-٣٢٦-٢٥٦-٦٨-٦٧-٥٥-١/٥٤مصدر سابق ج: ينظر )  ٣(

ــــصدر ســــابق ج: ينظــــر )  ٤(  ، ٥٠٧-٤٨١-٤٢٠-٤١٩-٤٠١-٣٢٩-٣١٥-٢٩٣-١/٢٣٣م
  .١٠٦٨-١٠٤٧ -٩٥٧-٩٥٦-٨٧٧-٨١٢-٨١١-٧٩٧-٢/٧١٦ج

  .٤٧٨-٣٢٨-١/٢٩١مصدر سابق ج: ينظر )  ٥(

  .٢/٩٥٥ج ، ٣١٥-٥٩-١/٥٥مصدر سابق ج: نظر ي)  ٦(

  .٢٩١ / ١مصدر سابق ج) ٧(



 
 

 
٢١٩ 

ُلـحى هللاُ صـعلوكا إذا جـن ليلـه ْ َّ َ ْ ُ َُ َ ُ ًَ  
 

ِمىض يف الـمشاش آلفا كـل جمـزر  َ ْ ُ ََّ ُ ًَ ِ ِ ُ َ  
ــول   ــث يق ــة «: حي ــشاش أي أرسع يف بلع ــىض يف الـم ــن روى م ٍوم َ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ ــنَ   ِ م

ِ الرشه َ َّ «.  
  :والثاين كام يف بيت جعفر بن علبة احلارثي

ا َإذا ما ابتدرنا مأزقـا فرجـت لنــَ ْ َ َ ََ ً ِ ْ  
 

ــيض جلتهــا الــصياقل  ـــْامننَا ب ُبأي َِ َِ َّ َ َ ْْ ٌ ِ َ  
 . » ًويروى مأقطا «: حيث يقول  

أما من حيـث احلركـة فنـراه يوضـح ، هذا من حيث الرواية للكلمة املفردة 
كام يف رشحه لبيت سعد بـن ناشـب ، ن آمستشهدا عىل ذلك بآي من القر، لك ذ

  :الذي يقول فيه
ــدما ـــِي مق ــال رزام رشــحوا ب ًفي َ َِّ ُ َُ َِّ ٍ َ ِ َ  

 
َإىل املــوت خواضــا إليــه الكتائبــا  َِّ ِ َِ َ ً َ َ  

ِّومن روى مقدما بكرس لدال أي متقدما من قولـه تعـاىل﴿ « :حيث يقول   َ ُ a 

f e d c b ﴾َّي ال تقدموا أ ََ « . 
                                                        

يـذكر أن يف هـامش املخطـوط الـسامع مـصايف  ) ٢( ، ويف اهلـامش رقـم  ١/٢٩١مصدر سابق ج)  ١(
 .املشاش 

  .١/٥٥ مصدر سابق ج) ٢(

 .مصدر سابق ) ٣(

  .٦٥ / ١مصدر سابق ج) ٤(

  .٤٩آية ، سورة احلجرات )  ٥(

  .٦٦-١/٦٥ ديوان محاسة أيب متام املنسوب أليب العالء جرشح)  ٦(



 
 

 
٢٢٠ 

أما اجلانب اللغوي فغالبا مـا نجـده يميـل إىل اإلجيـاز يف توضـيح وتفـسري 
 : ً بيت تأبط رشا يقول يفًفمثال الكلامت

ًولكن أخو احلزم الذي ليس نازال َ َّ َِ َ َ ْ ْ َِ ِِ ُْ َ َ  
 

خطب إال وهـو للقـصد مبـرص  ُبه اـل ِ ِ ِْ ْ َ َ ُُ َ ْْ َّ َ ِ  
، ألنـه خيطـب فيـه أي يـتكلم .  األمر العظـيم :اخلطب  « :يقول يف رشحه  

 . » السداد: والقصد 
أما اجلانب النحوي فنراه يعرض لبعض اللمحات الرسيعة املختـرصة كـأن 

  : يقول يف رشحه لبيت سعد بن ناشب
ــه ــه عزم ُإذا هــم ألقــى بــني عينَي ْ ْ ََ ْ َّْ َ َ َِ َ َْ َ َ  

 
َونكب عن ذكـر العواقـب جانبـا  َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ْ َ َّ َ  

وجيـوز أن يكـون . جانبا منصوب عىل أنه مفعول نكـب  « :يقول يف رشحه  
 . » أي يف جانب. ظرفا

 إال يف اليشء اليسري يف بعـض ىويف جانب املعاين ال نقف يف توضيحه للمعن
  : كام يف رشحه لبيت تأبط رشا ،ً مبسطاًإذ ينثر البيت نثرا؛ األبيات 

                                                        
  .١٤٢للدكتور عبد اهللا عسيالن ص، محاسة أيب متام ورشوحها : ينظر ) ١(

 . ١/٦٧رشح ديوان محاسة أيب متام املنسوب أليب العالء ج) ٢(

  .٦٦ / ١مصدر سابق ج)  ٣(

  .٣٢٨ - ٢٣٢ - ٦٩ - ٥٧ - ٥٤ / ١ج: وينظر  . ٦٧ / ١مصدر سابق ج) ٤(

  -٢/٩٥٥ج ،٥٠٥-٢٩٣-٢٣٢-١٤٧-٦٩-١/٦٨ج: وينظــــر  ، ٦٦/ ١مــــصدر ســــابق ج) ٥(
١٠٦٨.  

  .١/٧٦مصدر سابق ج) ٦(



 
 

 
٢٢١ 

ــرن  ــم ق ــزه يف عظ ٍإذا ه ْ ِ ِ ْ ََ َُّ َ ــتِ ْهتلل ََ َّ َ  
 

ِنواجذ أفواه الــمنَايا الـضواحك  ِ َِ َ ََّ َ َ ُ ِ َ  
ُّحيل بذلك الشجاع املوت: أي  « :حيث يقول يف رشحه   ِ يضحك من : أي .  ُ

 . » إذا رضب به أحدا قتله: أي ، رسعة موته 
  :أو كام يف نحو قوله يف بيت أيب خراش اهلذيل حني يقول

َحـَمدت إهلي بعد عـرو ْ َْ ُ َُ ِْ جاَِ   َة إذ نــَ
 

ِخراش وبعض الرش أهون من بعـض  ْ َ ْ َ ْ َ َِ ُِ ْ َ ِّ َّ ُ ٌ َ  
. أشكر اهللا بعدما اتفق من قتل عـروة عـىل نجـاء خـراش : املعنى  « :يقول  

  :ُريـدُي، إال أنه حممول عىل املعنـى ، الرش كله ثقيل . أي أخف : أهون من بعض 
 . » ٍأو ثواب،  ِهْيَلَ عِْربَ هيون الرش من صٌءا يشنَُهاَلو كان ه

 ،وإشـارات بـسيطة ،  فنجد ملحات رسيعة والنقدي،  أما اجلانب البالغي
أو ، ويذكر مناسـبة الـنص ، نراه يوضح اسم الشاعر ، وكذلك اجلانب التارخيي 

  . يف أثناء رشحه بلمحة خاطفةًا معينًاذكر حدثي
ناولتبالدراسة من هذه بعض الرشوح الكاملة التي رشحت ديوان احلامسة وت

 .خالل شعر الصعاليك 

                                                        
 .مصدر سابق ) ١(

 . ١/٤٧٧مصدر سابق ج)  ٢(

ــابق ، ج) ٣( ــصدر س ــر  . ٤٧٧ / ١م -٣٢٣-٣١٥-٢٩٢-٢٥٦-١٤٧-٦٥-٥٥-٥٤/ ١ ج:وينظ
٥٠٣-٤٨٠-٣٢٧.  

  .١/٦٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٤(

  .١/٢٣٢مصدر سابق ج: ينظر )  ٥(

  .٣٢٧-٢٥٦-١٤٦-١/٦٤مصدر سابق ج: ينظر )  ٦(



 
 

 
٢٢٢ 

 
 
 
 

 
 

 
 

  .معاين أبيات احلامسة للنمري - ١

  .بن فارسكتاب احلامسة ال - ٢
  .بن جنىاملبهج يف تفسري أسامء شعراء احلامسة ال - ٣
 

 
 

 



 
 

 
٢٢٣ 

١ –  

  يعد من املصادر)معاين أبيات احلامسة( كتاب النمري  أنأشارت املصادر إىل
فقد أشار  إليه األنباري يف كتابه نزهة األلباء باسم ، األولية لرشح محاسة أيب متام 

معــاين ( وأشــار إليــه الــسيوطي يف بغيــة الوعــاة باســم  ،)مــشكالت احلامســة(
ة األدب إىل أن أول شارح للحامسة هو أبو وأشار البغدادي يف خزان،  )احلامسة

  .عبد اهللا النمري

وحتقيقه لكتاب معاين أبيـات ، ولكن الدكتور عبد اهللا عسيالن بعد التحري 
إنـه أول : احلامسة للنمري وضح ما وقع فيه صاحب اخلزانة مـن خطـأ يف قولـه 

ا يف رشحه مما ّن أبا عبد اهللا النمري وضح يف مقدمته أن جل م أل ؛شارح للحامسة
وكـان أبـو ريـاش أمحـد بـن أيب هاشـم  « :حيث يقول، أماله عليه أبو رياش 

ُوقرأته بعد عليه ، أمىل علينا أكثر هذا الكتاب ، رمحه اهللا ، القييس ُْ ُوأنا ذاكر ما ، َ ِ
                                                        

  .٦٨ص، للدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن ، محاسة أيب متام ورشوحها : ينظر )  ١(

   . ٣/٥٤١للشيخ عبد القادر البغدادي ج، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : ينظر )  ٢(

 . ٣عسيالن ص عبد الرحيم أليب عبد اهللا النمري حتقيق الدكتور عبد اهللا ، امسة معاين أبيات احل)  ٣(

حكى عنـه أبـو العـالء أن أبـا ريـاش ،  هـ ٣٣٩تويف سنة ، هو أبو رياش  أمحد بن إبراهيم الشيباين )  ٤(
أبو كان : وقال عنه الثعالبي يف اليتيمة ، يتكلم بكالم البادية ، جهري الصوت ، كان طويل الشخص 

  ،وأنـساهبا،  يف حفـظ أيـام العـرب -أي الفطن امللـم بكـل يشء والواسـع املعرفـة–رياش باقعة 
 .وإتقـان ، وإعـراب ، وبيـان ، مـع فـصاحة ، ورسد أخبارهـا ، ّغاية بل آية يف هذ دواوينها ، وأشعارها 

  يب ، ألكتـاب معـاين أبيـات احلامسـة : وينظـر  . ٣٤٢-١/٣٤١ ج لياقوت احلمـويمعجم األدباء
 . ٣صعبد اهللا النمري ، حتقيق الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن 



 
 

 
٢٢٤ 

ُ كام أنسب كال إىل أهله ، وناسبه إليه ، أفادنيه فيه  ُ ُ ُّوكل ما مل أنسبه يف هذا ا، ْ لكتاب ُ
فلـه ، ولعل بعض من تقدم قـد سـبقني إليـه ، فهو خاطر خطر يل مل أسمعه قبل 

ونظـرت يف الكتـاب املعـروف بالعـارض يف .ويل فـضل املوافقـة، فضل السبق 
  ،وهو كتاب فيه تفسري مـا يعـرض مـن لفـظ،املنسوب إىل الديمريت، احلامسة
 . » ... ومعنى 

ورشح ، رشح أيب رياش : ابقة لرشحه     ويف هذا أشار النمري للرشوح الس
 - كام يقول الدكتور عبـد اهللا عـسيالن - إشارته، و امووضح أنه أفاد منه، الديمريت 

 .    ة التي حتىل هبا أبو عبد اهللا النمري يمتنم عن األمانة العل
 حتـى  ،إذن فرشح أيب عبداهللا النمري يعد من املصادر األولية لرشح احلامسة

  ،إال أن رشحه يعد من أوىل املـصادر لـدينا، و أول شارح للحامسة وإن مل يكن ه
 . ولكونه مستفيدا من رشحه، وذلك بسبب فقدان رشح أيب رياش 

 :التعريف بالشارح 
يقول عنه ، له مكانة علمية مرموقة ،  هو أبو عبد اهللا احلسني بن عيل النمري 

   إنــه مــن مــشاهري «: القفطــي كــام نقلــه الــدكتور عبــد اهللا عــسيالن يف كتابــه
                                                        

عنـي يف صـغره بتـصحيح ، ونحـوي ، لغوي ، هو القاسم بن حممد الديمريت أبو حممد األصبهاين  )  ١(
َثم هو منتصب ، كتب وقراءاهتا ال ْ .  منذ اربعني سنة تقرأ عليه الكتـب -أي منصوب للقراءة عليه–ُ

، كتـاب تفـسري احلامسـة و، كتـاب العـارض يف الكامـل و، كتاب تقويم األلـسنة : كتب وله من ال
  .٢٤٠-٦/٢٣٩معجم األدباء ج. كتاب اإلبانة و، كتاب غريب احلديث و

  .٦٨ ص ، للدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن ،محاسة أيب متام ورشوحها دراسة وحتليل)  ٢(



 
 

 
٢٢٥ 

كان من صدور البرصة يف  «  :ويقول عنه الثعالبي،  » وأجلة الشعراء، األدباء 
والنظم ، والعلم القوي القويم ، وقد مجع احلفظ الكثري الغزير، والشعر ، األدب 

أشـار إليهـا الثعـالبي يف ، ودل عىل ذلك أن له أشعارا مليحة ،  » الظريف املليح
  .اليتيمة

والعطـاء املثمـر يف ، ويذكر الدكتور عبداهللا عسيالن ان حياتـه كانـت حافلـة بـالعلم 
 .إىل أن وافته املنية سنة مخس وثامنني وثالثامئة، واألدب ، اللغة

كتـاب و، أسامء الفـضة و الـذهب : منها ، واألدب ، وله مصنفات يف اللغة 
ّكتاب امللمعو، يل كتاب اخلو، كتاب معاين أبيات احلامسة و، احلىل  ُ .  

ألن كتـب الـرتاجم ال تعطـي ؛ هذا بعض ما نجده عن أيب عبد اهللا النمـري 
ويـذكر . فال نجد فيها إال بعض اإلشارات البـسيطة ، صورة واضحة عن حياته 

 .وأوسع من ترجم له ، الدكتور عبد اهللا عسيالن أن الثعالبي هو أوىف 
 

                                                        
، ٢/٤٢١ الدكتور مفيد حممد قميحة جرشح وحتقيق، عرص للثعالبي يتيمة الدهر  يف حماسن أهل ال)   ١(

  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل ،  لبنان -دار الكتب العلمية  بريوت

 . وما بعدها ٢/٤٢١مصدر سابق ج: ينظر )  ٢(

 يف ترمجتـه ١٢ ص ، للنمري ، حتقيق الدكتور عبـد اهللا عبـد الـرحيم عـسيالنمعاين أبيات احلامسة)  ٣(
  .نمريلل

 .يف ترمجة النمري  . ١٣-١٢مصدر سابق ص)  ٤(



 
 

 
٢٢٦ 

 :منهجه يف رشحه 
  ،وضح فيها رشحه، موجزة ،  النمري رشحه بمقدمة قصرية بدأ أبو عبد اهللا

 ،قال أبو عبد اهللا احلسني بن عيل النمـري  « :حيث قال، ومنهجه ، وعنوان كتابه 
وذكر رواياته التي هي يف اخلـط عـىل ، هذا رشح معاين كتاب احلامسة : رمحه اهللا 

  ،واألرذل، اح األمثـل وإيـض، واختالفهـا ، عىل ائتالف املعاين ، صورة واحدة 
 . » واملتكافئ منها

، ًمعرتفا بالفضل ألهله ، كام وضح بعض املصادر التي استمد منها يف رشحه 
وتتجـاوز هـذا األمانـة . أو سامعه من غريه، مما يدل عىل أمانته العلمية عند نقله 

  ،وإنام أحـس أن هنـاك مـن ذكـره قبلـه، حتى يف رشحه اخلاص الذي مل يسمعه 
 . » له فضل السبق ويل فضل املوافقة  « :لفقا

وإنام اختار مقطوعـات ، وهو يف رشحه حلامسة أيب متام مل يرشح الديوان كله 
وهذا الذي محلنـا عـىل أن نجعـل هـذا الكتـاب مـن ، ثم رشحها، من أبواهبا 

 .الرشوح اجلزئية لديوان احلامسة 
 

                                                        
  .٣ ص للنمري ، حتقيق الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن،كتاب معاين أبيات احلامسة )  ١(

  .٣مصدر سابق ص)  ٢(

  .٧١ ص للدكتور عبد  اهللا عبد الرحيم عسيالن ،محاسة أيب متام ورشوحها)  ٣(
 



 
 

 
٢٢٧ 

أو  ، أو بيتـني،  ً منهـا بيتـا وانتخـب ،فالنمري عمد إىل بعض أبيات احلامسة
ًفرشحها رشحا موجزا ،  ثالثة أبيات هبـا شـذرات مـن اجلوانـب ، ًومبسطا ، ً

 . املختلفة
حيـث انتخـب ،  فمثال األول ما جاء يف مقطوعة جعفر بن علبة احلارثي

  : منها البيت الثاين فقط الذي يقول فيه
ــا  ــالوا لنَ َفق ُ َ ــد :َ ــان الب ُثنْت َ ِ َ ــنْهامِ ُم ِ  

 
ِصدور رماح أرش  ْ ُ ٍ َ ُِ ُ ُعت أو سالسلُ ِ َ َ ْ ْ َ  

كأيب رياش وابن ، ًورشحه موضحا بعض املصادر املختلفة التي استقى منها  
 .ًالسكيت مدعام رشحه بآي من القرآن

إذ انتخـب منهـا البيـت ،   بـن األشـيمةما جاء يف مقطوعة جربيـوالثاين 
 : الثالث الذي يقول فيه

                                                        
-٢٠-١٥-١٣ص، حتقيـق الـدكتور عبـد اهللا عبـد الـرحيم عـسيالن   للنمري، ت احلامسة كتاب معاين أبيا: ينظر )  ١(

٢٥٨-٩٤-٨٨-٨٢-٦٣-٢٢.  

  .١٥٧-١١٥-١١٤-١١٢-١١١-١١٠-١٠٩ص،مصدر سابق : ينظر )  ٢(

  .١٧٧ص،مصدر سابق : ينظر )  ٣(

   .٢٦٣  ص امللحقيف : ينظر )  ٤(

  ) .٤( حلامسية  ، ا١٣كتاب معاين أبيات احلامسة ، للنمري ص ) ٥(

  .١٤-١٣ ص للنمري ،كتاب معاين أبيات احلامسة)  ٦(

   .٣٠٧ يف هذا لبحث ص: ينظر )  ٧(

  .٢٥٧ ، احلامسية ١٠٩كتاب معاين أبيات احلامسة ، للنمري ص ) ٨(



 
 

 
٢٢٨ 

سورَإذا ا ِخليل صاحت صياح النـُّ ُ َ َ َ َ ْ َِ ْ ُ  
 

ْجززنــــا رشاســــيفها  باجلــــذم  َ َِ ِ َ َِ َ َ ْ َ  
  :والبيت السابع الذي يقول فيه 

ـــنَا ـــري أفراس ـــبهوا الع ـــد ش َوق َ ْ ََ ِ ُ َّ َ ْ  
 

ْفقـــد وجـــدوا مريهـــا ذا شـــبم  ْ ََ َ ََ َ َ ََ ُ ْ  
 رشحـه ًمدعام، حيث رشح بعض املفردات موضحا بعض اجلوانب اللغوية  

 .  بأبيات شعرية
البيت الرابـع واخلـامس حيث انتخب ،   جاء يف مقطوعة توبة بن احلمريماوالثالث 

 .بعض املفرداتً ومبينا،  األبيات ىمعنً موضحا،  والسادس
أما اجلوانـب ، ورشحه هلا ، هذا بالنسبة لطريقته يف تعامله مع أبيات احلامسة 

،  فنجدها متمثلة يف جانب الرواية املختلفة التي تعرض هلا أبو عبد اهللا يف رشحه
  وضـح ذلـك يف مقدمتـه حيـنام ، وإذ حيتل هذا اجلانب األكثر حضورا يف رشحه 

 . » ...وذكر رواياته «  :قال
  ،وخيتار األحسن، وهو يف توضيحه للروايات الواردة يف البيت يعلق عليها 

                                                        
  .١١٠مصدر سابق ص ) ١(

 .١١٠-١٠٩كتاب معاين أبيات احلامسة ص)  ٢(

   .٣٢٨ يف هذا البحث ص : ينظر )  ٣(

  .١٧٧كتاب معاين أبيات احلامسة ص)  ٤(

  . ٣مصدر سابق ص)  ٥(



 
 

 
٢٢٩ 

أو أنـه خيتـار  ، وحـسن، وملا هلا مـن أفـضلية ، موضحا ملعناها ، واألفضل عنده
 . األحسن من غري توضيح

  :فاألول كام جاء يف رشحه لبيت أيب كبري اهلذيل
ٍمحلـــت بـــه يف ليلـــة مـــزؤدة ٍ َِ ُْ ْ ْ َ ََ َ َ َ  

 
ِكرهــا وعقــد نطاقهــا مل ْحيلــل  َ ْ ُْ ََ َ ِ َِ ْ ًُ َ  

ٍحيث يقول يف رواية مزؤدة   َ ُ ْ ٍمزؤدة «: َ َ ْ ويـروى ، ٍوهـو صـفة لليلـة،مفزعة ، َ
ًمزؤدة" َ ُ ْ فإن الليلة إذا كانـت ، والصفة أحب إيل .ًجيعل حاال للمرأة ،النصب ب، "َ

وإذا جعل .وإذا انفرد أهلها باهلول مل تكن هي كذلك ،فأهلها كذلك ،ذات هول 
ُإال خصوصة الليل دون النهار باحلمل ،مل يكن يف ذكر الليلة فائدة ،أيضاً  حاالً  َ ُ، 

 . » ئدةفقلت الفا،محلت به فزعة يف ليلة : كأنه قال
  :والثاين ما جاء يف بيت مالك بن حريم اهلمذاين

ـــام ذات جتـــارب ـــت واألي ٍنبئ ِ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َُ  
 

ُوتبدى لك األيام ما لـست تعلـم  ْ َُ َ َْ َّ َْ َُ َ َ  
ـــه  ـــع رب ُبـــأن ثـــراء الــــامل ينْف َّ ُ ََ َ َ ََ َ َِّ ِ  

 
ُويثنـى عليــه احلمــد وهــو مــذمم  َّ ُ ْ ََ َْ ِ ِْ ََ َ  

ِويثنـى عليـه احلمـد « :وقولـه ،رة املال كث ،» الثراء « « :حيث يقول   ْ أي   ،» َ
ِويثنى عليه «: ويروى،يعطف عليه  ْ ِيبنـى «و  ،» الثنـاء « من » ُ ْ  . » ِالبنَـاء « مـن » ُ

                                                        
  .١٢ ، احلامسية ٢٢مصدر سابق ، ص ) ١(

  .٢٦٦ احلامسية ١١٥ص: وينظر ، ١٢ احلامسية ٢٢مصدر سابق ص)  ٢(

  .٤٣٩ ، احلامسية ١٥٧مصدر سابق ، ص ) ٣(



 
 

 
٢٣٠ 

 . » واألوىل عندى أحسن
  ،ّ غري أنـه مل يعلـل ،نمريويف هذه الرواية يتمثل احلس النقدي الذي امتاز به ال

  ، فاجلانـب النقـدي ضـئيل جـدا يف رشحـه ، مـا هـي حـسنة عنـده ومل يوضح 
 . لليشء واستقباحه، وال يتجاوز استحسانه 

 ىل إىل معنـوأما اجلانب اللغوي فكان مقصورا عىل توضيح املفردات للوص
 . وابن جنى، ولكنه ال يطيل يف التحليالت اللغوية كاملرزوقي ، البيت 

 ًمـوجزة إجيـازا، سيطة وكذلك اجلانب النحوي ال نجد له سوى إشارات بـ
  ،ق يف بعض األحيان ملناقشة بعض اآلراء يف الوجـوه النحويـةّوربام تطر. ًشديدا

  : كام جاء يف رشحه لبيت جعفر بن علبة احلارثي
ــدهم ــه وعي ــن يزدهي ــا مم ُوال أن َُّ ِ ِ َِ ْ َ َ ِْ ْ  

 
ُوال أننى باملـيش ىف القيـد أخـرق  ََ ْ َ ِ ْ ْ َ َ ََّ  

   ،هاهنـا اسـم   ،» أخـرق «:  قال قـوم.يستخفه : » يزدهيه « « :حيث يقول  
  ،الحتـسبينى أخـرق:يقول ،احلاذق بالعمل  » الصنع «و ،ضد الصنع  » األخرق «و

                                                        
 . ١٥٧مصدر سابق ص)  ١(

  .٧٧عسيالن صعبد الرحيم ور عبد اهللا للدكت، محاسة أيب متام ورشوحها :  ينظر )٢(

ـيحه للمفـردات  ، للنمـري ، حتقيـق الـدكتور عبـد اهللا عبـد الـرحيم عـسيالن ، معاين أبيات احلامسة: ينظر )  ٣(  : توض
 .١٧٨-١٧٧-١٥٧-١٠٩-٨٨-٨٢-١٥ص

  .٢٢-١٤ص ، مصدر سابق : ينظر ) ٤(

  .٦ ، احلامسية ١٥ مصدر سابق ، ص )٥(



 
 

 
٢٣١ 

 .  ال حذق ىل بامليش يف القيد
   :مـن قـوهلم  ، ًال اسـام، ً هاهنـا فعـال» أخـرق «واألحسن عندى أن يكون 

  :ّقال املرار، صدره وضاق به ، إذا بعل بأمره  ، »ً خرق خيرق خرقا «
ْ                          خرق اجلؤذر يف اليوم اخلدر ُ َِ َ ْ َِ َِ َ َْ «  

 عـىل ًمستـشهدا، وعنده فعـل ،  هنا اسم "أخرق"فنراه يرد قول من قال إن 
 . فامتزج اجلانب النحوي باجلانب النقدي . رأيه ببيت من الشعر

  ية املتمثلـة يف رشحـه لبيـت وال يغفل النمري عن بعض اللمحـات الـرصف
  :توبة بن احلمري الذي يقول فيه

                                                        
َّهو املرار بن) ١( ّمن صدى بن مالـك بـن حنظلـة .  منقذ َ   ،معـارص جلريـر، شـاعر إسـالمي مـشهور ، َُ

بــن قتيبــة ال، عر والــشعراء الـش :ينظــر .    مــن املهاجــاةءودار بينــه وبــني جريـر يش، والفـرزدق 
  ، للنمري ، حتقيق الدكتور عبد اهللا عبد الـرحيم عـسيالن وكتاب معاين أبيات احلامسة ،٢/٦٨٦ج
  .)٤( هامش١٥ص

 :للمرار بن منقذ التي يقول يف مطلعها ،  بيتا ٩٥ تبلغ ١٦من قصيدة يف املفضلية )  ٢(
ِعجب خولة إذ تنكرين     ُ ُ ْأم رأت خولة شيخا قد كرب ٌ ُ 

 : والبيت الذي منه لشاهد ه قوله   
 خرق اجلؤذر يف اليوم اخلدر  والضحى تغلبها وقدهتا    

  ،خوفه وحتريه وعجزه عـن النهـوض: ة وخرق، لبقرة الوحشية ولد ا: اجلؤذر ، من الوقود : وقدهتا   
 . ٩٣ إىل ٨٢ ص  ، للمفضل الضبي ،املفضليات. البارد: اخلدر 

-١٧٧ ص ، للنمري ، حتقيـق الـدكتور عبـد اهللا عبـد الـرحيم عـسيالنكتاب معاين أبيات احلامسة) ٣(
١٧٨. 



 
 

 
٢٣٢ 

  ْدتَّعَصَ لـِءَامَّ يف الـسَىلْيَ لـَّنَ أْوَلَو
 

  ُحِاشـَوَ الكُونُيـُ العَىلْيَ لَ إىلِيفْرَِطب 
   » كواشـح «و ، العـداوة » الكاشحة «و « :يقول يف تفسريه لكلمة الكواشح  

 فـارس « :منهـا، ر إال يف أحـرف شـاذة وهذا مجـع مل يـأت للمـذك ، » فواعل «
ال عـىل ،وتأنيثها ، إال أنه مجعه عىل لفظ العيون  ، » وهالك يف اهلوالك ،وفوارس

  نـساء ن أراد بـالعيون التـي هـي الرقبـاء وإ،  وتـذكريه، معناها يف هذا املوضـع 
ُّ ومل حيتج إىل متحل حجة لفوا،ً  ً عىل احلقيقة كان حسناأو عيونا ،يراقبنه   . » علَ
، أيب عبيــدة :  مــا ينقــل يف اللغــة عــن أعالمهــا البــارزين مثــل ًهــو كثــرياو

 .وغريهم، وابن السكيت ، وأيب زيد ، واألصمعي 
  ،مستعينا بتوضـيح املفـردات، أما معاين الشعر عنده فنراه يوضح معنى البيت 

 :  حريم اهلمذاين السابقكام جاء يف رشحه لبيت مالك بن
َّبـــأن  ـــهِ ـــع رب ُثـــراء الــــامل ينْف َّ ُ ََ َ َ ََ َِ  

 
ُويثنـى عليــه احلمــد وهــو مــذمم  َّ ُ ْ ََ َْ ِ ِْ ََ َ  

  ويثنـى عليـه  « :وقولـه  ،كثـرة املـال  » الثـراء « « :حيث يقـول يف رشحـه  
ويعطف عليه احلمد ، إن الغنى ينفع صاحبه : يقول ...أي يعطف عليه  ، » احلمد

                                                        
 .مصدر سابق ) ١(

محاســة أيب متــام : وينظــر  ، ١١٥-١١٤-١١٣-١١٢-٩٤-٦٣-٢٠-١٣مــصدر ســابق ص )  ٢(
 ٧٤ ص ، للدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن ،ورشوحها

 ، ١٥٧ ص ، للنمري ، حتقيق الـدكتور عبـد اهللا عبـد الـرحيم عـسيالن كتاب معاين أبيات احلامسة) ٣(
  .٤٣٩احلامسية 



 
 

 
٢٣٣ 

وأن املال مل يكن ،  مل يكن كذلك فيام عهد وهو يدل عىل أن األمر، َّوإن كان مذمما 
  ،ُّوأن االعـتامد كـان عـىل ذوي اللـب، وال يكـسبه محـدا إذا أمـسكه ، ينفع ربه 
ِ وكرم املحتد  ،والسؤدد ْ وضـعة ، ّوهذا يـصف تغـري الزمـان . وإن كانوا فقراء ، َ
 . » ورشف الوضيع، الرشيف 

وقد يـؤدي بـه ذلـك أحيانـا إىل ، ويناقشها  ،كام يورد بعض املعاين الواردة عن العلامء 
  :ًكام جاء يف رشحه لبيت تأبط رشا، رفض بعض املعاين الواردة 

ُأقول للحيـان وقـد صـفرت هلـم َ َْ َ ِ َِ ْْ ٍ ِ  
 

ـيق الــجحر معـور  ُوطايب ويومي ض ُِ ْ ْ ُ ِّ َِ ُ َ ِ َ ِ  
َوقد صفرت هلم وطايب «ففي توضيحه ملعنى   َ َِ ُ ْ َ ِ َ    :ل ويقـو،  يورد عدة أقـوال » ْ

َوقد صفرت هلم وطـايب «: قوله هاهنا  « َ َِ ُ ْ َ ِ َ ويف ، ٌأي مل يكـن هلـم عنـدي خـري  ، » ْ
ِّ أي خلت نفيس من ودهم«: كتاب الديمريت  َّومتـى ود ، وهذا خطـأ فـاحش،  » ُ
وتكـون هـذه  « :ُوهو أبدا يغري عليها وينال منها؟ وفيـه أيـضا ، تأبط رشا حليان

ُأي ضن عليهم بالعسل الذي كان شاره  «وفيه  ، » الكلمة بمعنى الفقر   ،فصبه، ََّ
 ألهنـم لـو أرسوه ؛أي أشفيت عىل الفقر  « : ويف نسخة أخرى » ِفصفرت وطابه

ُحلربوه ماله َ َ   ،ثم صبه عىل اجلبل، ِّويقال بل أراد الزقاق التى كان مألها عسال .  » َ
 . » وماقرب منه، َّوالصحيح التفسري األول . وانحدر عليه 

                                                        
 .مصدر سابق ) ١(

  .١١ ، احلامسبية ٢٠مصدر سابق ، ص ) ٢(

  .١١احلامسية  ، ٢٢-٢٠صمصدر سابق )  ٣(



 
 

 
٢٣٤ 

ّويف الوقت نفسه رجح ، ورد تفسري الديمريت ، فالنمري ذكر هنا آراء العلامء 
 .أصح  التفاسري  

التـي تتمثـل يف ، أما اجلانب البالغي فال نجد إال بعض اإلشارات اخلاطفة 
، إبـراز ملمـح بالغـي وال يقصد يف توضيحها ،  ويف كثرة املبالغة، االستعارة 
ويورد الدكتور عبد اهللا عـسيالن بعـض اإلشـارات . م عرض الكاليف وإنام تأيت 

  التي هي خارج شـعر والتشبيه ، متمثلة يف االستعارة ، البالغية يف رشح النمري 
 .الصعاليك 

  ،والنمري يف رشحه يعتمد أكثر االعتامد عىل أقوال العلـامء مـن أهـل اللغـة
وأيب ، واألخفش ، ي واألصمع، وابن السكيت ، يب رياش أك، واألدب ، والنحو 

 .وثعلب وذي الرمة وغريهم، عبيدة 
وبعـض ، أما االستشهادات فنراه كثريا ما يثري رشحه بالشواهد الشعرية

 . اآليات القرآنية
كام جاء يف رشحه ، وال خيلو رشحه من اإلشارة إىل بعض اجلوانب التارخيية 

                                                        
 ٢٦٦ احلامسية ١١٤ ، ١٤٧ احلامسية ٨٨مصدر سابق ص: ينظر )  ١(

 ٢٤-٢٣مصدر سابق يف جمال دراسة املخطوط ص: ينظر )  ٢(

 ١١٥-١١٤-١١٣-١١٢-٩٤-٦٣-٢٠-١٣مصدر سابق ص : ينظر )  ٣(

 ١١٥- ١١٣-١١٢-١١٠-٨٩-٨٨-٦٣-٢٠مصدر سابق ص : ينظر )  ٤(

  .١٤بق صمصدر سا: ينظر )  ٥(



 
 

 
٢٣٥ 

  :لبيت جحدر بن ضبيعة
ــــل ــــىل اخلي َردوا ع ْ َُّّ ــــتُ ِ إن أمل ََّ َ ْ  

 
ُّإن مل أطاردهـــا فجـــز  ُ َْ َْ   َّوا لــــمتىِ

، كـان جحـدر هـذا رجـال دمـيام :  قال أبو رياش رمحـه اهللا « :حيث يقول  
وحلقـت بكـر بـن وائـل رؤوسـها ، فلام كان يوم التحالق ، َِّوكانت له ملة حسنة 

َاهلـراوو، َوأعطوا النساء األداوى ، وجعلوا ذلك عالمة هلم ، استبساال للموت  َ  ، ىَ
ا ، َّإذا رأيتن جرحيا حملوق الـرأس فاسـقينه وأنعـشنه : وقالوا هلن  وإن ، فإنـه منـَّ

ِفارضبنه باهلراوي حتى جتهزن عليه، رأيتن غري ذلك  سأهلم جحدر أن هيبوا لـه . ُ
ُملته  َّإن حلقتم ملتى شوهتموين ، ِيا قوم : وقال ، َِّ َِّفدعوا يل ملتى بأول فارس يطلع ، َِّ
 .  » وحسبنه من تغلب، َّفكان ممن قتلته النساء ، ففعلوا ذلك . َّن الثنية م

                                                        
  .١٧٠احلامسية ، ٩٤مصدر سابق ص ) ١(

 .مصدر سابق ) ٢(



 
 

 
٢٣٦ 

١-  
يعد كتاب احلامسة البن فارس من الـرشوح اجلزئيـة التـي رشحـت ديـوان 

تم اجلزء األول من كتاب احلامسة  «  :هاحلامسة حيث ذكر املصنف يف هناية كتاب
 .» ثاين إن شاء اهللا ويتلوه اجلزء ال، بحمد اهللا ومنه 

 بل ينتهي البـاب عنـد ، ًواجلزء األول من كتابه ال يشمل باب احلامسة كامال
عنـد يف ديـوان احلامسـة بينام ينتهي البـاب ، ١٧٩ابن ربيعة املقطوعة  مقطوعة

ْمقطوعة شقيق بن سليك األسدي املقطوعة  َ ُ٢٦٢ . 
ما تبقى من رشح ابن فـارس هذا آخر  «وقال املحقق يف هناية كتاب احلامسة 

آملني أن يقيض للغيارى عىل تراثنا العريـق العثـور عـىل .لديوان محاسة  أيب متام 
دل ذلك عىل أن املوجود من رشح ابن فـارس . » بقية أجزاء هذا السفر اجلليل

 . للحامسة هذا السفر فقط الذي مل يكتمل بعد 
ّذ إن الـشك ، إبته لـصاحبه وال خيلو هذا الكتاب من بعض املالبسات يف نس

                                                        
   ،تفسري الشيخ أيب احلـسن أمحـد بـن فـارس ،كتاب احلامسة اختيار أيب متام حبيب بن أوس الطائي )  ١(

الطبعـة األوىل ، لبنـان –عـامل الكتـب بـريوت  ،  حتقيق الدكتور هـادي حـسن محـودي ،١٧٥ص 
  .م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥

  .١٧٣مصدر سابق ص : ر ينظ)  ٢(

  . ٢١٩ ص  ، أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالحديوان احلامسة)  ٣(

  .١٧٥حلسن أمحد بن فارس ص اتفسري أيب ، كتاب احلامسة )  ٤(



 
 

 
٢٣٧ 

  ، عـىل ثالثـة أدلـةًمستندا، يساور الدكتور عبداهللا عسيالن يف نسبته البن فارس 
أن كتاب احلامسة يشري إىل أن صاحبه قد اطلـع عـىل رشح املرزوقـي يف : أحدها 

ن أ: والثـاين ، هــ  ٣٩٥وابن فارس تويف ،  هـ ٤٢١حني أن املرزوقي تويف سنة 
تـي كتبهـا وصاحبها من خالل رسالته ال، ن من شأن احلامسة ّوابن فارس كان هي

أن الذين ترمجوا البن فارس مل يذكروا بـني : الثالث ،  حممد بن سعيد الكاتب إىل
ٍومل نجد أحدا من رشاح احلامسـة أشـار إىل يشء ، مصنفاته رشحا حلامسة أيب متام  ً

 يف الثبت الذي حتى صاحب كشف الظنون مل يذكر رشحا البن فارس، من ذلك 
  .أورده لرشوح احلامسة

ويثبت صـحة نـسبته البـن ، ولكن الدكتور حممد عثامن يرد عىل هذه األدلة 
، وابن فارس عاشا يف عرص واحد ، أن املرزوقي : أوهلا أدلة حيث يذكر ، فارس 

وليس يبعد أن الكتاب وصل البـن فـارس بعـد أن ، عرص انتشار رسعة الكتب 
 .وإن سبق املرزوقي بالوفاة ، وأفاد منه ، وقي فرغ منه املرز
يـرى الـدكتور حممـد أن ابـن ، بالنسبة للتهوين من شـأن احلامسـة : وثانيها 

ّوإنام كان يريد ابن فارس مـن صـاحبه أال يغـايل هـذه ، هنا أّفارس مل هيون من ش
 .املغاالة يف تأليفه كتابا يف احلامسة بعد محاسة أيب متام 

                                                        
 ، ٩٣-٩٢- ٩١عـسيالن ص عبـد الـرحيم محاسـة أيب متـام ورشوحهـا للـدكتور عبـد اهللا : ينظر )  ١(

  .١/٧٧ ج ، للدكتور حممد عثامنهاا وتطبيقمتام دراسة موازنة يف مناهجهورشوح محاسة أيب 



 
 

 
٢٣٨ 

ومل يذكروا رشحـه هنـاك كثـري مـن ، الذين ترمجوا البن فارس أما : ا وثالثه
ًوربام يكون األمر ناجتا بسبب ، الكتب مل يذكرها أصحاب الرتاجم ملن ترمجوا هلم 

 ،والتربيـزي ، رشح املرزوقـي  إذ مل تكن له أمهية تـذكر كـ ،إمهاهلم لذكر الرشح
إنـه مل هيمـل حيث ،  رشحا فقط ٢٢وأن صاحب كشف الظنون أورد ،  وغريمها

، رشح النمـري : منهـا، وإنام أغفل كثريا من الرشوح ، رشح ابن فارس فحسب 
 . وغريهم ، والطربيس ، وأيب العالء 
ا يدل عىل صحة نسبته البن فارس أنه يف حتقيقه لرشح أيب القاسـم  مم-أيضا  -ويذكر 

 .زيد الفاريس وجد أن املصنف ينقل عن ابن فارس رواية بيت
لدكتور هادي حسن محودي يف حتقيقه لكتاب احلامسة يذكر بعـض وكذلك ا

  .السامت التي تدل عىل صحة نسبة الكتاب البن فارس
ولعل ما ذهب إليه الدكتور حممد عثامن يف توضيحه للـرد عـىل األدلـة التـي 

وتوضـيح ، ساورت الشك لدى الدكتور عبد اهللا عـسيالن تزيـل ذلـك الـشك 
أو ربام يكون الكتاب البن فارس مـع دليلـه ،  الشك الدكتور هادي يمحي ذلك

 .ولكنه ضاع الدليل مع ضياع بقية الكتاب، القوي يف نسبته إليه 
                                                        

 ١/٧٧ للدكتور حممد عـثامن ج ، دراسة موازنة يف مناهجها وتطبيقها ،رشوح محاسة أيب متام: ينظر )  ١(
-٧٩-٧٨.  

-٣٨ حتقيق الدكتور هادي حسن محـودي ص تفسري الشيخ أمحد بن فارس ،،كتاب احلامسة : ينظر )  ٢(
٣٩ 



 
 

 
٢٣٩ 

 :التعريف بالشارح 
 . أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب الرازي اللغـوي

الرتحال يف كان ابن فارس كثري ،  أمحد بن زكريا بن فارس: وقال ابن اجلوزي 
وقد ذكر القفطي أنه رحـل إىل ، ما يستقر ببلد إال لريحل إىل أخرى طالبا للعلم ، البالد 

. قزوين إىل أيب احلسن بن إبراهيم ابن عيل بن إبراهيم بن سلمة بن فخر فأقام هناك مدة 
و رحـل إىل ، ورحل إىل زنجان إىل أيب بكر بن امحد بن احلسن اخلطيـب راويـة ثعلـب 

 . ودخل بغداد طالبا للحديث، يف بالد الشام ميانج 
، شـيخنا أبـو احلـسني : ويقول ، ويتتلمذ له ، بن عباد يكرمه كان الصاحب 

ِممن رزق حسن التصنيف  ِ ْ َ َُّ ِوأمـن فيـه مـن التـصحيف ، ْ ِ ِْ ََّ    ، ً جـواداًوكـان كـريام .َ
ِال يبقي شيئا ربام سئل فوهب ثياب جسمه   . وفرش بيته ، ُ

وكتاب فقه ، كتاب املجمل : منها ،  مصنفا ٥٧ات كثرية ما يقرب وله مصنف
وكتاب الـصاحبي ، وكتاب حلية الفقهاء ، وكتاب غريب إعراب القرآن ، اللغة 

وكتاب جامع التأويل يف تفـسري ، وكتاب مقاييس اللغة ، صنفه خلزانة الصاحب 

                                                        
ووفيـات  ، ٣/٤٦٣ للثعـالبي ج يف حماسن أهل العـرص ،يتيمة الدهر: وينظر ، ٧مصدر سابق  ص)  ١(

 -دار صـادر ،١/١١٨ عبـاس ج حققه الدكتور إحسان ، البن خلكان ،األعيان وأنباء أبناء الزمان
 .بريوت 

  .٢/٥٦ج، لياقوت احلموي معجم األدباء )  ٢(

  .٩-٨ ص ، البن فارس ،كتاب احلامسة)  ٣(



 
 

 
٢٤٠ 

 .وغريها ، القرآن 
 : ومن شعر ابن فارس قوله 

َوقالوا كيف ْ ََ ُ ٌ أنـت ؟ فقلـت خـريَ ْ َ ُ َْ ُ َ ْ َ  
 

ُتقــىض حاجــة ويفــوت حــاج  َ َ َ َ َُ َُّ ٌ َ ُ  
ْإذا ازدحـمت هـموم القلب قلنَـا  ْ ُْ َ َِ ُ ُ َُ ْ َْ َ ِ  

 
ــراج  ــا انف ــون هل ــا يك ــسى يوم ُع َ ْ ََ َِ ْ َ َ ُ ًُ َ  

َّنديـمي هرتــِي   ِ ِ ِ ِورسور قلبــي، َ ْ َ ُ ُُ َ  
 

ِدفاتر لـي   ُِ َ ُومعشوقي الـرساج، َ ْ ََ َّ َِ ُ  
جيمع ، وأفراد الدهر ، كان هبمذان من أعيان العلم  «  :لبيوقال عنه الثعا 

، ورسائل مفيدة ، وله كتب بديعة .... والشعراء ، وظرف الكتاب ، إتقان العلامء 
 . » منهم بديع الزمان،  وتالمذة كثر  ،وأشعار مليحة

، يا فارس بن زكر والده:منهم ، تتلمذ ابن فارس عىل كثري من علامء القرن الرابع 
  ،أبو احلسن عيل بن إبراهيم بن سلمة القطانو، أبو بكر أمحد بن احلسن اخلطيب و

                                                        
  .٥٩-٢/٥٨ ج، لياقوت احلمويمعجم األدباء )  ١(

  .٣/٤٦٣ ج يف حماسن أهل العرص ، للثعالبي ،يتيمة الدهر)  ٢(

إىل درجـة أنـه ، ابنـه يف  يتجاوز ما عرف عـن تـأثري األب  ،ًتأثريه فيه كبري جدا،  يمل لغوي شافعاع)  ٣(
 .وية بيه يف وجهة ختصصه يف ميدان الدراسات اللغأاقتدى ب

وأنه ، ليه معرتفا بفضله إوكان ابن فارس يتطلع . ية ثعلب واوآراءه حتى لقب ر، هو الذي روى عن ثعلب كتبه ) ٤(
  .١١صالبن فارس كتاب احلامسة .  تراث ثعلب ىلإأفضل الوسائل التي توصله 

  أبـو يعـىل ذكـره ، شـيخ أيب احلـسني أمحـد بـن فـارس ، وحمدث حافظ ، أديب فاضل ، أبو احلسن )  ٥(
  أبـو احلـسن عـيل بـن إبـراهيم بـن : اخلليل بن أمحد اخللييل يف كتابه اإلرشاد يف طبقات البالد فقال 

أكثر ابـن فـارس مـن   .والفقه القديم ، واللغة ، والنحو ، والتفسري ، عامل بجميع العلوم ، سلمة بن بحر الفقيه 
= 



 
 

 
٢٤١ 

أبو عبداهللا أمحد بن طاهر و، أبو احلسن إبراهيم بن عيل بن إبراهيم بن سلمة و
 .وغريهم،  وابن العميد ، بن النجم امليجاينا

ولكن أمجعت معظم املـصادر ، ه   اختلف املؤرخون كثريا يف حتديد سنة وفات
 .هـ٣٩٥عىل أنه تويف سنة 

                                                        = 
 معجم األدباء. واللغة ، لذين نقلوا تراث الكوفيني يف النحو ًيعد القطان واحدا من أشهر او، الرواية عنه يف كتبه 
 . ١١ ص البن فارسوكتاب احلامسة ، ٤٦٩-٤/٤٦٨ جلياقوت احلموي

 ، كان هذا الشيخ حيتل يف نفس ابـن فـارس منزلـة عظيمـة، اإلمام الفقيه اجلليل األوحد يف العلوم )  ١(
  .١٢ص، البن فارس كتاب احلامسة  .من علومه واإلفادة ، دفعت به إىل الرحيل إىل قزوين للقائه 

    ، مـا رأيـت مثلـه«: حتى أثر عنه أنـه قـال ، وقد كان ابن فارس شديد اإلعجاب به ، املحدث املشهور )  ٢(
 ، البـن كتـاب احلامسـة ، ٥٨/ ٢ ج ، ليـاقوت احلمـويمعجم األدبـاء  .» وال رأى هو مثل نفسه 

 . ١٢ صفارس

،  الـضارب يف اآلداب بالـسهام الفـائزة «: قـال عنـه الثعـالبي ، بـن احلـسني هو أبو الفضل حممد )  ٣(
يـرضب بـه ، والـرئيس ، واألسـتاذ ،  اجلاحظ األخري ىدعُي، واآلخذ من العلوم باألطراف القوية 

وجزالـة ، مـع حـسن الرتسـل ، والرباعـة ،  إليـه يف اإلشـارة بالفـصاحة ىنتهُوي، املثل يف البالغة 
، بـدئت الكتابـة بعبـد احلميـد : وكان يقـال ... ونفاستها ، إىل براعة املعاين ، ستها وسال، األلفاظ 

  ،حيـث الزم جمالـسهام، وأبيـه ،  كان ابن فارس عىل عالقة وثيقـة بـابن العميـد »وختمت بابن العميد 
يؤخـذ و، واألدب ، والنحـو ، وأشار بآرائه فيام يطرح من قضايا اللغة ، ّوشارك فيها مشاركة فعالة 

، البـن فـارس كتاب احلامسة  ، ١٨٣/ ٣للثعالبي ج،   يف حماسن أهل العرصيتيمة الدهر. رأيه فيها 
  .١٣ص

  .١٤-١٣-١٢-١١ ص  ، البن فارس ،كتاب احلامسة: ينظر )  ٤(

 . ٢/٥٧ جلياقوت احلموي ، ومعجم األدباء ، ٩مصدر سابق ص: ينظر ) ٥(



 
 

 
٢٤٢ 

 : منهجه يف رشحه 
 األبيـات ًبدأ ابن فارس رشحه من غري مقدمة وإنام بدأه بأول محاسية مقـسام

معلقا عليها إما بتوضيح روايـة كـام جـاء يف  ،  أو بيتني بيتني ،إيل بيت بيت
  : بيت جعفر بن علبة احلارثي الذي يقول فيه

ْأهلفي بقرا سـحبل حـني أجلبـت ََ ْ َ َْ َ َِ َ َّ ُ َ َِ ْ  
 

ُعلينا الواليـا والعـدو الــمباسل  َِ َ ُّ َ َ َ ُْ ُ َ  
ْحني أجلبت : ويروى  «: حيث يقول   َ َْ َأحلبت: ويروى . َ ْ َ « . 

 :   كام جاء يف بيت جعفر أيضا  الذي يقول فيه ،أو أنه يوضح بعض املفردات
ــا هلــم تلكــم إذ َفقلنَ ُ َُ ــرةْ ٍن بعــد ك َّ َ َ ْ  

 
ُتغــادر  ِ َ ــا متخــاذلُ ُ رصعــى نوءه ِ َ َ َُ ُ ََ ْ َ ْ  

َنوءها  «: حيث يقول   ُ ْ  .» ضعيف: متخاذل . هنوضها : َ
و توضيح بعـض ، أ عىل  اجلانب اللغوي ًمستندا، أو أنه يوضح معنى البيت 

                                                        
 ١٦١ - ١٥٧ - ١٥٦ - ١٥٥ - ١٤٩ - ٥٣ - ٥١ - ٤٦ كتاب احلامسة البـن فـارس ، ص: ينظر ) ١(

- ١٦٢.  

  .٥٢ - ٥١ - ٤٩ - ٤٧مصدر سابق ، ص : ينظر ) ٢(

  .٤٦ ص ، البن فارس ،كتاب احلامسة) ٣(

 .مصدر سابق ) ٤(

  .٤٦مصدر سابق ص) ٥(

 .مصدر سابق ) ٦(
 



 
 

 
٢٤٣ 

  : كام جاء يف بيت أيب النشناش الذي يقول فيه،  املفردات
  وىُّة الـصِسَمـِاَء طرجـاَونائية األ

 
  ْهُبـِائَكَ فيهـا رِشناشيب النََّ بأْدتَخ 

: والصوى . جاء ر: النواحي واحدها : واألرجاء . البعيدة : النائية  «: يقول  
: وطاسـم ، طريق طـامس : يقال. التى الهيتدي لطريقها : والطامسة .   األعالم

ْمن اخلدي: خدت . إذا طمسته الريح َّرضب مـن الـسري :  َوخـدوال، ُواخلـدي . َ
ْو وخدت ، خديا ، ختدي ، خدت . َّدون التقريب  َ َ ُختد، َ ِ ِفخدت ختدي . َ ْ ْمثـل ، َ ِ :

ِمضت متيض  ْ ََ ْ ُووخدت ختد . َ َِ َ َ ُوعدت تعد : مثل ، َ َ َِ ْ  ، َفإذا أمرت الناقة من الوخـدان، َ
َوإذا أمرت الناقة من اخلـد . ِ عدي.كام تقول من الوعد ، ِخدي : قلت    :قلـت، يان َ

ِكام تقول للمرأة اميض إذا امرهتا بامليض . ْاخدي  ُمجع ركوبة : َّوالركائب . ْ وهي : َ
ّالنوق التى تعد للركوب ّ ُ «  .  

 - ًأيـضا -كام جـاء يف رشحـه لبيـت أيب النـشناش ، أو أنه ينثر معنى البيت 
  :الذي يقول فيه

َفلم أر مثل اهلـم ضـاجعه الفتـى ُ َ ّ َ َْ َ َ  
 

ــل أخفــق طالبــه وال  ْكــسواد اللي ُ ِ َِ ََ ْ َّ َ  
                                                         

-١٢٠ -١١٩ -١٠٧-١٠٦-٦٠-٥٣-٥٢- ٥١-٥٠-٤٩-٤٧-٤٦مصدر سـابق  ص : ينظر )  ١(
١٦١-١٥٨-١٥٧-١٥٦-١٥٥-١٥٣-١٥٠-١٤٩ -١٣٨-١٣٧.  

  .١٠٦مصدر سابق ، ص ) ٢(

  .١٠٧-١٠٦مصدر سابق ص)  ٣(

 . ١٠٧مصدر سابق ص) ٤(



 
 

 
٢٤٤ 

َّال ينبغـي للفتـى أن يـضاجع اهلـم « :حيث يقول موضحا معنـى البيـت  َ،    
ٌبل إذا مهه أمر مىض عليه ، وينام عليه  : وال كسواد الليل أخفق . ومل يرتبك فيه ، َّ

ْإذا مل يصب شيئا  ًفالبد من أن يصيب شيئا، إذا ركب أهوال الليل : يقول : ُِ وإن ،  ُ
 . » َّقل

  كـام جـاء يف بيـت ، وأما اجلانب النحوي فنجد بعـض اللمحـات الـرسيعة 
  : جعفر بن علبة احلارثي

ــا  ــالوا لن ــان: فق ِثنْت َ ــنْهامِ ــد م َ الب ُ ُِ َّ  
 

ُصدور رماح أرشعت أو سالسل  ِ َ ُْ ُ ِ  
  وأقـام املـضاف إليـه ، فحـذف املـضاف ، البد من إحـدامها : أي  « :يقول  

 . » مقامه
جاءت من خـالل ، وكذلك اجلانب النقدي ال نلمس له إال إشارات بسيطة 
 ًفمـثال. والقافيـة ، التمييز بني الشعر املختلط لشاعرين خمتلفني اتفقا عىل الوزن 

  : عند قوله يف بيت جعفر بن علبة احلارثي الذي يقول فيه
َإذا مــا أتيــت احلارثيــات فــانعني َّْ ِ َ َ َ  

 
َلـــــهن وخــــ  َّ ُ ــــاَ َربهن أال تالقي َِّ َ َّ ُ ْ ِّ  

 
                                                        

   .١٠٧مصدر سابق ، ص )  ١(

  .٤٦مصدر سابق ، ص ) ٢(

  .٥٠ص: وينظر  ، ٤٦مصدر سابق ص)  ٣(

  .١١٩مصدر سابق ، ص ) ٤(



 
 

 
٢٤٥ 

 ،ألن هذا ملالك بن الريـب ؛ وفيه غلط ، هذا شعر غري متصل بام قبله  « :يقول 
: فقـل ، إذا رجعـت إىل احلـي : يقـول . وهذا رجل حرضه املوت ، وذاك لغريه 
 . » َّهن أنا النلتقيّوخرب، مات مالك 

  ،ة املتمثلة يف الكنايةنجد بعض اللمحات الرسيع، وكذلك اجلانب البالغي 
  : فاألول كام جاء يف بيت الشنفري، واالستعارة 

ِال تقـــربوين إن قـــفـــ َّ ُْ ٌربي حمـــرمَ َّ َْ ُ ِ  
 

ِولكـن أبـرشي أم عـامر، عليكم   ِ َ َّ ُ َِ  
 . » ّكنية الضبع: ُوأم عامر  «: يقول  

 :  ًوالثاين كام جاء يف بيت تأبط رشا
ــرن ــم ق ــزه يف عظ ٍإذا ه ْ َ ِ ْ َ َّ ــتَ ْ هتلل ََ َّ  

 
ِنواجذ أفواه الــمنايا الـضواحك  َِّ َ ُ  

 . » ونواجذ، ًواستعار للمنايا أفواها. َضحكت : َّهتللت  «: يقول  
وأما اجلانب التارخيي فنقف عىل بعض اإلشارات املتمثلـة يف ذكـره ملناسـبة 

                                                        
  للدكتور عبد اهللا عبـد الـرحيم عـسيالن ،أيب متام ورشوحهامحاسة : ينظر  ، ١١٩مصدر سابق ص)  ١(

  .٩٤ص 

  .١١٩ص   ، البن فارس ،كتاب احلامسة) ٢(

  .١٥٥مصدر سابق ، ص  )٣(

  .٥٣مصدر سابق ص) ٤(

 .مصدر سابق ) ٥(



 
 

 
٢٤٦ 

  : ًكام جاء يف بيت تأبط رشا، بعض األبيات 
ـــ ـــه فإن ـــا ال تنكحي ـــالوا هل َّوق   هَ

 
ـــصل أن يالقـــي جممعـــا  َألول ن ُ ْ ََّ َْ ُ ْ ٍ َ ِ َ ِ  

، َمل تنكحيـه : فلام أنعمت قالت نساء احلي ، خطب تأبط رشا امرأة  « :يقول  
َّوإنام هو رجل مغوار حمرب  َ ، فامتنعت املـرأة أن تنكحـه ، ُفهو إن يلق حربا قتل ،ُ

 .وحاهلم، أو بذكره لبعض أسامء الشعراء . » فقال هذه األبيات
بيـت بأو ، إمـا استـشهاد قـرآين ،  جـانبني يفّأما الشواهد فإهنا متمثلة عنده 

  :فاألول كام جاء يف بيت جعفر بن علبة احلارثي. شعري 
ــي ســحبل وتالعــه ِتركــت بجنب ِ ٍ ْ ََ ُ  

 
ــا  ــدهر ثاوي ــربح ال ــراق دم ال ي َم ََ ُْ َّ ُ ٍ  

  مــا :  قـالي.  ال يـزال: أي:  ال يـربح« :يقـول يف توضـيحه لكلمـة ال يــربح 
P O N M   ﴿:-جـل ثنـاؤه-قـال اهللا، ما يزال : أي: يربح فالن يفعل كذا

 Q﴾  :لن نزال:  أي « . 

                                                        
  .٤٩-٤٧ص : وينظر  ، ١٥٦ صمصدر سابق ،) ١(

 .مصدر سابق ) ٢(

  .١٦١-٥٠-٤٩مصدر سابق ص )  ٣(

  .١١٩ابق ، ص مصدر س) ٤(

 ٩١سورة طه آية )  ٥(

  .١٥٦-١٥٥ص : وينظر  ، ١١٩ مصدر سابق ص)٦(



 
 

 
٢٤٧ 

  ،ًإال استـشهادا واحـدا مـن خـالل شـعر الـصعاليكمنـه والثاين ال نلمس 
  : ًواملتمثل يف رشحه لبيت تأبط رشا

ا خطتــا َّمهـــَ ُ ـة:ُ ٌإمــا إســار ومنـَّ َّ  
 

ــا دم  ــل،ّوإم ــدرَوالقت ُ باحلـــر أج ّ َُ  
  :كقوله ، وحذف النون من خطتان .أسار ومنة  :ويروي  

ــــام ــــا ك ــــان خظات ــــا متنَت َهل َْ ََ ِ َ  
 

ـــر  ـــاعديه النَّم ـــىل س ـــب ع ْأك َِ ِ ِْ ََّ َ َ  
فهـو إمـا أن يفـرس ، غلب رشحه جاء تعليقات بسيطة بمثل هذه الطريقة أف 

 . البيتأو يوضح معنى ، أو أنه يوضح بعض الروايات، املفردات 
 
 
 

 

                                                        
 . ٥٠مصدر سابق ) ١(

 ١٦٤البيت المرئ القيس يف ديوانه ص) ٢(

  .٥٢-٥٠-٤٩-٤٧-٤٦مصدر سابق ص: ينظر)  ٣(

  .١٥٨-١٥٧-١٥٦-١٥٤-١٥٥-١٣٨-١٣٧-١١٩-١٠٧-١٠٦-٨٠مصدر سابق ص:  ينظر) ٤(



 
 

 
٢٤٨ 

  
التنبيه عىل رشح « فالكتاب األول سامه ،  يف محاسة أيب متام ني ألف ابن جني كتاب
ويف ثنايـا ،  عني فيه بتوضيح اإلعراب لبعض شعر احلامسـة  »مشكالت احلامسة

، والعروضـية ، وبعض املسائل اللغوية ، اإلعراب تشيع مسائل النحو والرصف 
 إىل … أجبتـك«  :حيـث يقـول  مـن كتابـههوغرضـ، ن عـن هدفـه ّذ إنه أباإ

ِملتمسك من عمل ما يف احلامسة من إعراب  أو  ،، ومـا يلحـق بـه مـن اشـتقاق َ
أو تفـسري يشء مـن ، ، وحتاميت رشح أخبارها  ٍأو قواف، أو عروض ، ترصيف 
ّ ومل أر أحـدا تعـر…فيجب لـذلك ذكـره، إال ما ينعقد باإلعراب ، معانيها  ض ً

 .  »لعمل ما فيه من صنعة إعراب
إذ ؛ ويتضح من ذلك أن ابن جني يف تناوله حلامسة أيب متام سلك مسلكا آخر 

وحـدد ، حيـث وضـح غرضـه ، وتوضيح مشكالته ، ّإنه تناوله من جهة إعرابه 
وال إىل ، ّمل يوجه عنايته إىل املعاين املعجمية للمفردات  «  فهو ،ً دقيقاًهدفه حتديدا

وحتاشى .  ّوفض اإلشكال،  إال ما اقتضته رضورة الرشح  ،بيات األديبرشح األ
ً، وتعامل مع النصوص بيتا بيتـا  وأخبار أصحاهبا، احلكايات املصاحبة لألشعار  ً

                                                        
وبحـث  ، ٨٥عـسيالن صعبـد الـرحيم  ورشوحها دراسة وحتليل لدكتور عبـد اهللا محاسة أيب متام)  ١(

ــه ــن جنــي يف كتاب ــوان مــنهج اب ــه عــىل رشح مــشكالت احلامســة" بعن ــة"التنبي ــراءة ومراجع   :  ق
 : نسخة الكرتونية ، املوقع .٣اجلامعة اهلاشمية ص-عبد الكريم جماهد. د

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/١-٦٨-٠٠/٣٠٢-٣٦-٠٩-١٠-٠٢-٢٠٠٩.html 



 
 

 
٢٤٩ 

ًوجلد ال يفرت عن اجلزئيات النصية، صوتا ، يف بحث جاد  ّ ٍَ  » ًونحوا، ًورصفا ، َ
ويف ، فجـاء رشحـه خمتلفـا عنهـا ،  ألن الرشوح السابقة تناولـت الـرشح األديب

   ًقائيـاوإنام كان رشحـه للـامدة انت، رشحه للحامسة مل يلزم نفسه بكل ما جاء فيها 
فقـد ،  بمعنى أنه مل يقم برشح مجيع املقطوعات التي وردت يف ديـوان احلامسـة «

 محاسية وردت يف هذا ٢٦١ مقطوعة من أصل ١٤٥ًاختار من باب احلامسة مثال 
كـذلك كـان خيتـار مـن كـل مقطوعـة .  والتربيزي،  رشحي املرزوقي الباب يف

أو ، ويعطي عنايته لقـضية  ، ّأو اثنني، ومن كل بيت يركز اهتاممه ، ًبيتا ) محاسية(
أو ، أو يف حرف من حروف املعـاين ،  » ًحرفا كان أم حركة «إشكالية  يف صوت 

، أو الرصيف ، ا حتليله الصويت ُوكان يعمل فيه، أو يف شطر ، أو يف مجلة ، يف كلمة 
ًأو العرويض، وهكذا يظل يف دأب مستمر باحثا عـن اإلشـكاليات ، أو النحوي 

 . » ..اللغوية ليقوم باستثامرها يف إثارة املناقشات

 تنـاول فيـه » املبهج يف تفسري أسـامء شـعراء احلامسـة « هّأما كتابه الثاين فسام
  ،ألسـامء بالـدرساكام تناول هذه ، راء احلامسة اشتقاق أسامء شع، قضية االشتقاق 

كـام ،  عليها بأبيات شـعرية ًمستشهدا، وموضحا ملعانيها ، والتعليل ، والتحليل 
َ اجلعفر «: حيث يقول ، به احلارثي ْلُجاء يف حتليله ملعنى اسم جعفر بن ع ْ ، النهر : َ

                                                        
  : قـراءة ومراجعـة"التنبيـه عـىل رشح مـشكالت احلامسـة"بحث بعنوان منهج ابن جنـي يف كتابـه)  ١(

 :ونية ، املوقع  نسخة الكرت .٣اجلامعة اهلاشمية ص-عبد الكريم جماهد.  د
http://www.majma.org.jo/majma/index.php/١-٦٨-٠٠/٣٠٢-٣٦-٠٩-١٠-٠٢-٢٠٠٩.html 

  .١١مصدر سابق ص)  ٢(



 
 

 
٢٥٠ 

  :وأنشد ابن األعرايب
َإىل بلــــد البــــق فيــــه وال أذ َ َّ َ ٍَ   ًىَ

 
ـــرا  ـــات يفجـــرن جعف َوال نبطي َ َ ّْ َ ِّ ُ َْ ٌ َ  

ْوالعلبة    :لقدح الراعي من جلود قا: ُ
َتتلفــــع بفــــضل مئزرهــــامل  ْ ِ ِ ْ َّ َ َ َ  

 
ُدعد   ْ َومل تغذ دعد يف العلب ، َ ُ َُ ُْ َ ْ«  

 : ويف طريقته يف التناول يقسم كتابه إيل قسمني  
وعـىل ،  طريقهـا وكيـف، عرض فيه أحوال األسامء األعالم : القسم األول 

 . وفصل فيها القول؟  كم رضب قسمتها ىلإجتدها و ٍكم وجه
تنـاول فيـه أسـامء  – وهو الذي يـشكل مـضمون الكتـاب -: القسم الثاين 

وقـد نـص يف . والترصيف ، شعراء احلامسة املحتملة للقول من حيث االشتقاق 
هـذا تفـسري  «  :حيث يقـول، وغرضه من تأليف الكتاب ، مقدمته عىل هدفه 

ًوينبغي أن تعلم أن يف ذلك علـام كثـريا . أسامء شعراء احلامسة  ًوتـدربا نافعـا ، ً ً ،
َّوجيب أن يقدم أمام ذكر أحوال هذه األسامء األعـالم وكيـف . وسرتاه بإذن اهللا  َ ُ

                                                        
 ) .جعفر ( البيت يف لسان العرب ، البن منظور ) ١(

حتقيق الـدكتور نعـامن حممـد ، برشح حممد بن حبيب  ،٣/١٠٢١ديوان جرير ج: يت جلرير ينظر الب) ٢(
 .دار املعارف ،الطبعة الثالثة ، أمني طه 

   .٤٣امسة ، أليب الفتح عثامن بن جني ص املبهج يف تفسري أسامء شعراء احل) ٣(

  .١٩ وما بعدها ، ص ٥مصدر سابق ص ) ٤(

  .٥٠ص  ، و١٩مصدر سابق ، ص ) ٥(



 
 

 
٢٥١ 

 . » ًواىل كم رضبا قسمتها، وعىل كم وجها جتدها ، طريقها 
 :التعريف باملؤلف 

، والنحـو ، علم بـارز مـن أعـالم اللغـة ،  بن جني املوصيل أبو الفتح عثامن
، والنحوية املستفيضة التي متيز يف كثـري منهـا بـالعمق ، اشتهر بدراساته اللغوية 

،  إنه ولد قبـل الثالثـني والثالثامئـة : فقيل ، مل يعرف تاريخ ميالده ، وبعد النظر 
الـذي ،  عىل الفاريس واتصل بشيخه أيب، ودرس عىل شيوخها ، نشأ يف املوصل 

مـن  « : وقال فيـه بعـضهم ، والنحوية، كان له أثر فعال عىل ثقافته اللغوية 
َّصنف يف ذلك كتبا أبر هبـا ، والترصيف ، وأعلمهم بالنحو ، أحذق أهل األدب  َ َ

ومل يكـن يف يشء مـن علومـه أكمـل منـه يف ،  وأعجز املتـأخرين،  عىل املتقدمني
    :وقـال البـاخرزي،  » كلم أحد يف الترصيف أدق كالما منهومل يت، الترصيف 

فقـد ، لـه  ورشح املشكالت مـا، ليس ألحد من أئمة األدب يف فتح املقفالت  «
    :وقـال الثعـالبي ، » والسيام يف علم اإلعـراب، وقع عليها ثمرات األعراب 

 وصـحب أبـا ،واليـه انتهـت الرياسـة يف األدب ، هو القطب يف لسان العرب  «
وكان الشعر أقل ، وإعرابه ، ونبه عىل معانيه ، ورشح شعره  ، ً طويالًالطيب دهرا

                                                        
واملـبهج يف تفـسري أسـامء  ، ٨٤ صعبد الرحيم  عـسيالن ،   للدكتور عبد اهللامحاسة أيب متام ورشوحها: ينظر )  ١(

  .٧ ص ، البن جني ،شعراء احلامسة

  . ٤/٣١٨ معجم األدباء لياقوت احلموي ج) ٢(

  .٤/٣٨٣مرجع سابق ج) ٣(

  .١٣٧ / ١يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص للثعالبي ج) ٤(



 
 

 
٢٥٢ 

هـذا رجـل ال  «  :واملتنبـي يقـول فيـه،  » وارتفاع حاله،  لعظم قدره ؛خالله 
ابن جني أعرف بـشعري  « : - ًأيضا -وقال فيه  » يعرف قدره كثري من الناس

 . » مني
    ،والعـروض، واألدب ، والنحـو ، ا ضـخام يف اللغـة   ترك ابن جنـي تراثـ

وال يـزال ،  طبـع بعـضها  ،ًكتابـا٦٧فله من املؤلفات ما يقرب من ، والقراءات 
 .ًبعضها خمطوطا

، ورس صـناعة اإلعـراب ، اخلـصائص : ومن أهم كتبه غري هذين الكتـابني 
واملحتـسب ، بـي والفرس يف رشح ديوان املتن، واملنصف يف رشح ترصيف املازين 

وقد طبعت هذه الكتـب ماعـدا ، يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها 
  .ًرشح اإليضاح الذي ال يزال خمطوطا

 كانـت يف ببغـداد سـنة  أهنـاإال أن أرجحهـا، هناك أقوال يف تـاريخ وفاتـه 
  .هـ يف خالفة القادر٣٩٢

                                                        
 ، واملـبهج يف تفـسري أسـامء شـعراء احلامسـة: وينظر  ، ٤/٣٩٦ ج ، لياقوت احلمويمعجم األدباء)  ١(

  .١٤ صالبن جني ،

  .١٤ ص  ، البن جني ،املبهج يف تفسري أسامء شعراء احلامسة)  ٢(

  .٨٤ ص ، للدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن ،محاسة أيب متام ورشوحها)  ٣(

  .١٦ ص ، البن جني ،بهج يف تفسري أسامء شعراء احلامسةوامل)  ٤(

 ، ليـاقوت ومعجـم األدبـاء ، ٨ ص ، البـن جنـي ،املبهج يف تفـسري أسـامء شـعراء احلامسـة: ينظر ) ٥(
  .٣٨١/ ٤ جاحلموي ،



 
 

 
٢٥٣ 

 
 

 لديوان سواء كان من الشعر القديم أو احلديث أو املعارص وسواء  أي رشح
كان هذا الرشح أدبيا أو لغويا أو نحويا حسب ختصص شارحه البد له من أن 

وهذا ما نجده يف كل الرشوح . يتخذ مادة رشحه من مصادر معينة يستقي منها
حها السابقة التي حتدثنا عن مضموهنا من خالل شعر الصعاليك وطريقة رش

إهنم  اعتمدوا عىل مصادر معينة تتفق .  واختالف هذه الطرق من شارح آلخر 
ولكن األخذ يتفاوت ، يف املادة املستقاة لكنها ختتلف يف طريقة املعاجلة واألخذ

ًفمثال من خالل دراسة شعر الصعاليك نجد أن زيد . نسبيا ًيف الكثرة والقلة
امء أكثر من أي مصدر آخر بينام نجد الفاريس والنمري يعتمدان عىل أقوال العل

 .أن املرزوقي يعتمد عىل االستمداد من أبيات الشعر وهكذا
 :ومن أهم هذه املصادر التي اعتمد عليها رشاح احلامسة 

 .ن الكريم آالقر  :ًأوال
 .احلديث النبوي   :ًثانيا
 .أقوال العلامء   :ًثالثا
  .شعارهم املنظومةكالم العرب من أمثاهلم املنثورة وأ  :ًرابعا

 . الرشوح السابقة  :ًخامسا
  



 
 

 
٢٥٤ 

  فالقرآن الكريم يعد املصدر األول واألساس يف توضيح املفردات وتقريب 
الن لغته ليست غريبة عليهم وإنام نزل القرآن بأفضل ، املعنى إىل األذهان 

هذه ، وأسمى اللغات وقد رشفت هذه اللغة بنزوله فيها من فوق سبع ساموات 
وهي اللغة التي هلا مكانة ،  هي نفسها التي نظم فيها الشعراء شعرهم اللغة

. خاصة يف نفس العريب ألهنا لسانه الذي يتحدث به ووسيلة تعبريه عام يف نفسه
وهذا النبع الصايف  . فمن الطبيعي أن ال يغفل رشاح احلامسة عن هذا املصدر

شعر عىل طريقة آي فنراهم موضحني طريقة ال، الذي رشفت به اللغة وحفظت 
فكثريا ما يقولون كام جاء يف ، من القران ويذكرون ذلك لتقريب معنى البيت

أو ويف القرآن ومن ذلك ما نراه يف رشح  ، أو كام يف قوله تعاىل، التنزيل
 : املرزوقي لبيت سعد بن ناشب

ــدين فــيام تــرى مــن رشاســتي ِتفنِّ َِ َ ََ َ ْ َ ُ َُ  
 

ْوشدة نفيس أم سـع َ ُّ ِ ِ ِْ َ ْد ومـا تـدريَ َ ٍ  
يقال . إنكار العقل من هرم : الفند «  :حيث يقول يف توضيحه جلملة تفندين  

ِلوال أن تفنِّدون ﴿: ويف القرآن . شيخ مفند  ُ َُ ْ َ ْ َ ﴾ ، ّأي جتهلوين«.  

                                                        
- ٦٦٤-٦٥٤-- ٤٩٤-٤٩٣-٤٩١-٤٨٩-٢/٤٨٨للمرزوقي ج، رشح ديوان احلامسة: ينظر ) ١(

 . ٤/١٥٧٥ج، ٧٧٦-٧٧٥-٧٧٤- ٦٦٨
 ٢/٦٦٤مصدر سابق ج)  ٢(
 ٩٤سورة يوسف )  ٣(
 ٢/٦٦٤للمرزوقي ج، رشح ديوان احلامسة)  ٤(



 
 

 
٢٥٥ 

والرشح ،  والنمري ، وابن جني ، وكذلك رشح التربيزي و ابن فارس 
ستمداد من هذا املصدر خيتلف فنراه يكثر عند إال أن اال  .املنسوب أليب لعالء 

، والنمري ، املرزوقي والتربيزي ويتوسط عند ابن فارس بينام يقل عند ابن جني 
 . والرشح املنسوب أليب العالء 

أما املصدر الثاين فتجىل يف أحاديث املصطفى صىل اهللا عليه وسلم ولكن 
، واضحا إال يف رشح املرزوقي االعتامد عىل هذا املصدر ضئيل جدا إذ ال نلمسه 

ورشح التربيزي الذي اعتمد عىل رشح املرزوقي يف كثري من األحيان ويقتبس 
  ويأيت هذا االستمداد يف توضيح معنى الكلمة كام سبق وأن أرشنا إىل . منه

  .ذلك
واملصدر الثالث يتضح يف أقوال العلامء من أهل اللغة والنحو واألدب ولعل 

، والدرر الثمينة ،  أكثر املصادر التي متد الرشاح بالفوائد اجلليلة هذا املصدر هو
إذ هلم . حيث يستقي منها الرشاح ثامر جهدهم ويقطفون من أقواهلم نتاج فكرهم

إن خاصة إذا اجته الرشح اجتاها لغويا ونحويا ف، باع طويل يف جمال ختصصهم
امء الذين يكثر األخذ ومن هؤالء العل. راءهمآالشارح يستدل بأقواهلم ويذكر 

، وأبو العباس ، واألخفش ، وابن قتيبة ، وابن جني ، األصمعي : منهم 
وأبو عبيدة ، وأبو رياش ، واخلليل  وأبو حممد األعرايب وابن السكيت  ، وسيبويه
 .وغريهم

                                                        
   .١٩١ - ١٩٠ يف هذا البحث ص: ينظر )  ١(



 
 

 
٢٥٦ 

 واملرزوقي يف رشحه يكثر من أقوال األصمعي واخلليل وسيبويه وكذلك 
أو أنه حيدد لغة بعينها كام يف  ،وقال أهل اللغة : يورد ألهل اللغة حيث يقول

أو يورد كالم العرب حيث يقول ومن   ،رشحه لبيت جعفر بن علبة احلارثي
 .كالمهم

، وأيب حممد األعرايب، وسيبويه ، وكذلك التربيزي يعتمد عىل األصمعي 
يقول وقال وابن جني خصوصا يف تفسري أسامء الشعراء وكثريا ما  ،والنمري
 .أبو الفتح

، وابن األعرايب ،  أما رشح زيد الفاريس فكثريا ما يورد أقوال األصمعي 
كام نراه يورد قول عبد امللك بن مروان   .واألخفش، وأيب عبيدة ، وابن قتيبة 

ما يرسين : ويروى أن عبد امللك بن مروان قال«  :يف عروة بن الورد حيث يقول 
  إين امرؤ عايف إنائي «  : إال عروة  بن الورد لقوله لدنى وأن أحدا من العرب

 .  »  »رشكة
                                                        

  .١/٥٥للمرزوقي ج،رشح ديوان احلامسة : ينظر )  ١(
  . ٥٢-١/٥١مصدر سابق ج: ينظر )  ٢(
   .١/٧٧مصدر سابق ج: ينظر )  ٣(
   .٤/٦٥للتربيزي ج، احلامسة رشح ديوان : ينظر )  ٤(
 . ٣/١٥٠مصدر سابق  ج: ينظر )  ٥(
 /٢أليب القاسم زيد الفاريس ج، رشح كتاب احلامسة : ينظر )  ٦(
أحدا قال عبد امللك بن مروان ما يرسين أن « ويذكر املحقق أن يف األغاين  ، ٣/٢٨٩مصدر سابق ج)  ٧(

 .» » األبيات ... إين امرؤ عايف « :لقوله ، د من العرب ممن ولدين مل يلدين إال عروة بن الور



 
 

 
٢٥٧ 

أما رشح النمري فسبق وأن أرشنا أن أمانته العلمية رصحت بتلك اإلفادة 
، كام نراه يثري رشحه بأقوال ابن السكيت ، من أيب رياش والديمريت

 . وذي الرمة، وثعلب، وأيب عبيدة ، واألخفش ، واألصمعي 
، وابن جني ، أما الرشح املنسوب أليب العالء فنجد انه استقى من األصمعي 

 . موضحا بعض أقواهلم، وابن قتيبة ، والفراء 
أما رشح ابن فارس فيكاد خيلو من ذكره ألقوال العلامء فمن خالل شعر 

 .ًالصعاليك ال نرى هلا أثرا وربام اعتمد عىل ثقافته اللغوية الواسعة املدى 
 املصدر الرابع فكثريا ما يستقي رشاح الشعر من كالم العرب سواء من  أما

منثورهم أو منظومهم ولكن الكثرة الغالبة تأيت من االستمداد من أبيات شعرية 
هلا نفس طريقة بيت احلامسة أو من إيرادهم األبيات الشعرية  تفسريا لبعض 

 .املفردات أو توضيحا ملعنى رشحهم
ية عند املرزوقي والتربيزي وتتوسط يف الرشح وتكثر الشواهد الشعر

 ،املنسوب أليب العالء بينام تقل عند ابن فارس فال نجد عنده سوى شاهد شعري 
                                                        

   .٢٢٤ - ٢٢٣ يف هذا البحث ص: ينظر )  ١(
- ٢٩٣-٢٣٢-٦٨-١/٥٥املنسوب أليب العالء املعري  ج، رشح ديوان محاسة أيب متام : ينظر ) ٢(

٤٧٨.  
   .٢٤٧ يف هذا البحث ص: ينظر )  ٣(
 



 
 

 
٢٥٨ 

 .وتكاد ختلو يف رشح زيد الفاريس 
ولكن املرزوقي اعتمد يف رشحه عىل الشواهد الشعرية حيث نراه يوضح 

 حينام يقول هذا عىل -ذلك  وسبق أن أرشنا إىل -معنى البيت بأكثر من شاهد 
وكذلك يورد يف   .طريقة كذا أو هذا مثل كذا أو أحسن من كذا قول كذا

فهو يقول كام يف املثل أو يقول عن بيت ، رشحه األمثال الوردة عن العرب
 .احلامسة لقد أصبح هذا مثال

 وكذلك التربيزي كثريا ما يذكر الشواهد الشعرية، هذا بالنسبة للمرزوقي 
وكذلك الرشح املنسوب أليب   .موضحا ملعنى البيت أو لكلمة معينة يف البيت

وربام يدعم بيت احلامسة ببيت منها يف ، العالء يستشهد بشواهد شعرية خمتلفة
  .مكان آخر

غلب الرشاح عىل هذا املصدر الن األبيات الشعرية أفمن الطبيعي أن يعتمد 

                                                        
   .١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ يف هذا البحث ص: ينظر )  ١(
   .١٩٣ ، ١٨٨ يف هذا البحث ص: ينظر )  ٢(
 ،٤١- ٣٦-٣٥- ٢٧-٢٦- ٢٥-٢٤- ٢٣- ١/٢٢للتربيزي ج، رشح ديوان احلامسة : ينظر  )٣(

 .١٠٥-١٠١-١٠٠-٢/٢٠ج
- ٤٧٦-٤٧٥-٢٣٣-٦٩-١/٦٨رشح ديوان محاسة أيب متام املنسوب أليب العالء املعري ج: ينظر)  ٤(

٥٠٦ 
 ١/٢٣٢مصدر سابق ج: ينظر )  ٥(



 
 

 
٢٥٩ 

 أغلبهم األبيات لكوهنا تأيت عىل نفس الطريقة وكثريا ما يورد، توضح بعضها 
ووجدنا كيف يتفنن املرزوقي يف ذلك ، وهي كام ذكرنا ما تسمى بالقراءة املامثلة 

 –أي بيت احلامسة –وربام تورد عنده القراءة املخالفة أيضا حينام يقول وهذا 
 .خالف ملا ذكره الشاعر يف قوله كذا
 يف اعتامد بعض الرشاح عىل الرشوح السابقة أما املصدر اخلامس فإنه يتمثل

لرشحهم كام يتضح ذلك يف رشح التربيزي الذي يعتمد يف رشحه غالبا عىل 
وأغلب ما ينقل عن رشح املرزوقي مشريا أحيانا ، الرشوح السابقة وينقل عنها 

إليه ولكنه يف أحيان أخرى ال يشري إليه كام سبق أن ذكرنا ذلك يف تناولنا 
 .لرشحه

وكام يذكر الدكتور عبد اهللا عسيالن مواضع نقل التربيزي عن غريه من 
وأيب العالء ، وأيب هالل العسكري ، وابن جنى ،والنمري ، الرشوح كأيب رياش 

واملرزوقي الذي أخذ عنه التربيزي جل رشحه من غري أن يرصح باسمه  ،املعري 
  . إال فيام ندر

                                                        
   .١٩٢ يف هذا البحث ص: ينظر )  ١(
   .٢٠١ يف هذا البحث ص: ينظر )  ٢(
 . ومابعدها١٤٦للدكتور عبد اهللا  عبد الرحيم عسيالن ص، محاسة أيب متام ورشوحها : ينظر )  ٣(
 
 



 
 

 
٢٦٠ 

 عىل رشح املرزوقي وأفاد منه من غري أن  أن زيد الفاريس اطلعًويذكر أيضا
، الديمريت ، كأيب سعيد السريايف : وكذلك هو ينقل عن غريه ، يرصح باسمه 

وكام ذكر أن ابن فارس ينقل عن املرزوقي مما جعله . وأيب عيل االسرتاباذي
 .يشك يف نسبة الكتاب

  غلب الرشوح التي جاءت بعد رشح املرزوقي أومعنى ذلك أن 
  عتمدت عليه بشكل كبري فال نجد رشحا يأيت بعده إال ويشري إليه سواء ا

وليس بغريب أن . مما يدل عىل قيمة رشحه وشموله ، رصح باسمه  أو مل يرصح 
ويضيف عليه ما دام يتناول املادة ، ّيطلع الشارح عىل رشح سابق له ويفيد منه 

 .نفسها 
، اإلضافة إىل ثقافاهتم املتنوعة هذه أغلب املصادر التي يستقي منها الرشاح ب

ّوسعة علمهم واطالعهم الذي جعلهم يصبون جل اهتاممهم لرشح هذا  ُ
فال نكاد نتطرق للحديث عن شارح منهم إال وله صفات مميزة . االختيار القيم

وعقلية فذة بديعة فهمت شعر احلامسة وحللت وناقشت وأمدت ديوان ، فريدة 
ل جهدهم وفضل علمهم الذي جعلوه يصب يف قيمة عىل قيمته بفضباحلامسة 

                                                        
 ١٣٤مصدر سابق ص: ينظر   )١(
   .٢٣٧ يف هذا البحث ص: ينظر  ، ٩٢-٩١مصدر سابق ص: ينظر )  ٢(



 
 

 
٢٦١ 

وقد محلنا كل ذلك عىل أن نقف أمام رشوحهم بالدرس ، بحر هذا الديوان 
أال أنه ليكفينا رشفا أن نقف عىل أعامهلم ، ِوإن مل نف بحقهم ، والتحليل

 .ومعلقني عليها، ودارسني هلا ، مستفيدين منها 
 



 
 

 
٢٦٢ 

 
 
 
 

 


 
 

 

 



 
 

 
٢٦٣ 

 
َومحس بالـيشء ، اشتد  :محس الرش  :محس : املعني اللغوي للحامسة  ِ علـق :َ

  .املنع واملحاربة:به واحلامسة 
ُّوالتحمس ًحتـامس القـوم حتامـسا ومحاسـا ، التـشدد  :ُّ ، تـشادوا واقتتلـوا :ً

 .الشجاعة: واحلامسة 
 مقطوعة شعرية منها إحدى وعرشون ٢٦٢يف باب احلامسة ) أبو متام(وضم 

 .مقطوعة لشعراء الصعاليك
ّوأول هؤالء الصعاليك جعفر بن علبة احلارثي ِ ِ َ َ ْ ُ وله ثالث مقطوعات . 

٤(-١(   :  أوهلا التي يقول فيها: 
ْأهلفى بقـرى سـحبل حـني أحبلـت -١ َ َ ْ َ ٍْ َ َّ ُ َ َْ  
 

ُعلينا الواليـا والعـدو املب  ُّ َ ُاسـلَُ ِ  
َّ فقــالوا لـنا ثنـتان البـُــد منهام-٢  ِ  

 
ُصدور رماح أرشعت أو سالسل  ِ َ ُْ َ ِ ْ ُ ٍ ِ ُ ُ  

لــكم إذا بعـد كـرة-٣  ـنا هلـم ـت ٍ فقــلــ َِّ ْ َْ َ ً ُُ ُ  
 

ُتغادر رصعى نوؤهـا متخـاذل  ِ َِ َ َ ُُ َ َُ ْ  
َ ومل ندر إن جضنا من املـوت جيـضة-٤  ْْ َ ِ ِ ْ ِ ْ َ  

 
َكم العمر باق واملدى مت  ُ ُ ٍْ ُ   ِطـاولِ

ْ إذا ما ابتدرنا مأزقـا فرجـت لنـا-٥  َ َْ َ َْ ً ِ ْ َ َ  
 

ُبأيامننا بـيض جلتهـا الـصياقل  َِ َِّ َ ْْ ٌ َ  
                                                         

  .دار صادر ،الطبعة األوىل ) محس(مادة ،  منظور البن،لسان العرب )  ١(
   .٢٥سبقت ترمجته يف ص) ٢(
 .رقم املقطوعة يف الديوان وهكذا يف سائر امللحق) ٤(ورقم ، مقطوعاتترتيب تسلسيل لل) ١(رقم ) ٣(



 
 

 
٢٦٤ 

ٍ هلم صدر سيفي يوم بطحاء سـحبل-٦ َ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ِْ ْ ْ ُ  
 

ُويل منه ما ضمت علينا األنامـل  ِ َ ْ َُّ ُ  
 حيث، ّيذكر الشاعر يف هذه املقطوعة مغامرته مع العقيليني : معني األبيات  

وحينام شعر العقيليون هبم أخذوا يف ، ًإن جعفرا أغار عىل بني عقيل مع أصحابه 
ويف هذه املقطوعة صور الشاعر آخر مغامراته معهم  التـي . طلبهم واللحاق هبم

فوصف أعداءه كيف ، ًأدت به إيل اهلالك عىل يد وايل مكة اذ سجن بعدها جعفرا 
إمـا : أمرين البد مـنهام - وأصحابههو  -حلقوا هبم وأدركوهم ووضعوا أمامهم 

وبـام أهنـم تعـودا عـىل مغـامرات ، وإما القتال وفيه املوت ، االستسالم فاألرس 
ودارت رحـى املعركـة ، وجرد جعفر سيفه مـع رفاقـه ، اختاروا القتال  ،القتال 
  .وانترصوا عليهم وقهروهم، بينهم 

                                                        
 -بـريوت–دار اجليـل  ، ١٣ ص حتقيق الدكتور عبـد املـنعم أمحـد صـالحأليب متام، ،ديوان احلامسة) ١(

 العرص اجلـاهيل حتـى موسوعة الشعراء الصعاليك من:وينظر . م ٢٠٠٢-هـ١٣٢٢بعة األوىل الط
أليب فــرج  ،و األغــاين ، ٢٤٩-٢/٢٤٨حــسن جعفــر نــور الــدين جللــدكتور ، العــرص احلــديث

 .١٣/٤٧جاألصفهاين 
 :معاين املفردات   
 .اجتمعت : أحبلت . ٍاسم واد : سحبل . اسم موضع :  قرى -١) ٤ (-١  
 .النهوض بجهد ومشقة : النوء  - ٣  

 .٢٤٩-٢/٢٤٨ ج، للدكتور حسني جعفر نور الدين،موسوعة الشعراء الصعاليك)  ٢(
 
 



 
 

 
٢٦٥ 

 :والثانية هي التي يقول فيها)٥(-٢
ُ ال يكـشف -١ ٍالغــامء إال ابــن حــرةِ َّ َ َُّ ُ ّ َ  
 

ُيرى غمرات املوت ثم يزورها  َّ َ ََ َُ ِ ِ َ  
ــمهم أســيافنا رش قــسمة-٢  ٍ نقاس ِ َِ ْ ْ َُّ َ َ َ ُ ُ  

 
ُففينا غواشيها وفيهم صـدورها  ُْ ُ ِ ِ َِ َ  

أي  -ّإنه ال يكشف األمر الشديد عـن القـوم إال ابـن حـرة : معنى األبيات  
غـري ، ب وخيوضـها بـسيفه املـصقوليرى شدائد احلر -عريب أصيل غري مهجن 

ْفلـه املقـبض أو الغمـد وهلـم ، وإنام جيعل السيف بينه وبينهم ،  مفكر يف احلرب ِ
نا نـدهـا عأسـيافنا بيننـا وبيـنهم فمقـابض الـسيوف أو أغاماملرضب بمعنـي أن 

 .وحدائدها فيهم
 : والثالثة هي التي يقول)٦(-٣
ُ هواي مع الركب اليامنني م-١ َّ ََ ِ ِ ْ َ َ َ ٌصعدَ ِ ْ  
 

ُجنيــب وجــثامين بمكــة موثــق  َ َ ْْ ُ ٌُ َّ  
                                                         

 ٣٢ حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ص، أليب متام ، ديوان احلامسة)  ١(
 :معاين املفردات   
 .مرضبه :  غاشية السيف - ٢) ٥ (-٢  
 .بمعنى جمنون مستتبع : جنيب . املبعد : املصعد .  ن إىل اليمن املنسوبو:  اليامنون - ١) ٦ (-٣  
 .ّمن اإلملام بمعنى الزيارة :  أملت -٣  
 .أخاف : أفرق . تكلفت اخلشوع :  ختشعت -٤  
 .القليل الرفق باليشء : األخرق . ّيستخفها :  يزدهيها -٥  

زيــد الفــاريس ل،   احلامســة ديـوان  ورشح٥١-١/٥٠ســة للمرزوقــي جامرشح ديــوان احل: ينظـر )  ٢(
  .٢/٨٦ج



 
 

 
٢٦٦ 

ْ عجبت ملرساها وأنـى ختلـصت-٢ ُ ََ ْ ََ َ َّ َ َ ْ ِ ِ  
 

ُإيل وباب الـسجن دوين مغلـق  ْ ُ ّ ِّ ِ ُ  
ْ أملت فحيت ثم قامـت فودعـت-٣  َ ْ ْ َّْ َ َّ ََ َ ُ ََ َّ ََّ َ  

 
َّفلام  َ َ تولت كادت النَّفس تَ َُ َْ ْ ِْ ُزهـقَّ َ ْ  

ُ فال حتسبي أين ختـشعت-٤  ِّ ْْ َّ َ َ َِ ْ بعـدكمَ ُ َ ْ َ  
 

ُليشء وال أين من املـوت أفـرق  َْ ِ ِّ ٍَ ْ  
ْ وال أن نفيس يزدهيهـا وعيـدكم-٥  ُ ُ َِ ْ َ َْ ْ َّ َ  

 
ُوال أنني باملِيش يف القيد أخرق  ََ ْ َ َِ ْ ْ َ ّ  

ٌ  ولكن عرتني من هـواك صـبابة-٦  َ َ َ ِْ ِ ْ َ َ  
 

ُكام كنت ألقي منك إذ أنا مطلـق  َ ْْ ُْ ِ َ ُ  
و مسجون عندما رفع بنو عقيـل أمـرهم ايل قاهلا الشاعر وه: معني األبيات  

  أليب جعفـر بـن املنـصور فأرسـل إىل ، عامل مكة ، الرسي بن عبد اهللا اهلاشمي 
علبة بن ربيعة والد جعفر وأخذوا به وحبسوه هو وأصحابه ومنهم من أفلت من 
ًالسجن ولكن جعفرا شهد عليه بنو عقيل أنه قتل رجال منهم فحكم عليه بالقتل 

ويف هذه املقطوعة وصف حنينـه لزوجتـه .  السجن بمكة قبل أن يقتل وألقي يف
وإنه الخياف املوت والهياب احلبس ولكـن ، ه هلا وصربه يف احتامل الشوق ئووفا

ال حتـسبيني أين تكلفـت اخلـشوع بعـدكم : ما أصابه هو اهلوى والشوق ويقول 
وال أنني ، ك ّليشء عارض وال أنني أخاف من املوت وال أنى أحتفل بوعيد قوم

ولكن أصابني وأنا حمبوس ما كان يصيبني من هـواك ، خائف من احلبس والقيد 
 .فتخشعت هلواك ال للقيد واحلبس، وأنا مطلق 

                                                        
أليب  ، األغـاين: وينظـر  ، ٣٢ حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صـالح ص،أليب متام  ، ديوان احلامسة)  ١(

 ٥٠-١٣/٤٩ جفرج االصفهاين 
حـسن :للـدكتور ، موسوعة الشعراء الصعاليك من العرص اجلاهيل حتـى العـرص احلـديث : ينظر )  ٢(

   .٨٨-٢/٨٧ الفاريس جكتاب احلامسة ، لزيدورشح ،  ٢٥١-٢/٢٥٠جعفر نور الدين ج



 
 

 
٢٦٧ 

ٍوقال سعد بن ناشب):   ١٠(-٤ ِ ْ ُْ َ: 
ً سأغسل عنَّي العـار بالـسيف جالبـا-١ ِ ِ َِ َ َْ َ  
 

َعيل قـضاء اهللا مـا كـان جالبـا  َِ َ َ ُ َ َّ  
َ وأذه-٢  ْ َل من داري وأجعل هدمهاَ ْ َ ُ ُ  

 
َلعريض من باقي املذمة حاجبـا  ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َ َ  

ْ ويصغر يف عيني تالدي إذا انثنَت-٣  ََ ْ ِ ِ ْ ْ َ َُ ُ  
 

َيميني بإدراك الـذي كنـت طالبـا  ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َّ َ ِ  
َّ فإن هتـدموا بالغـدر داري فإهنـا-٤  ُ ِْ ِِ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ  

 
َتـراث كــريم ال يبـايل العواقبــا  َ َ ُِ ِ ٍ ُِ َ ُ  

ُخو غمرات ال يريد عـىل الـذي أ-٥  َ ٍ َ َ  
 

ِهيم به من مفظع األمر صـاحبا  ِ ِِ ْ ُ ُّ ََ ِ ْ ِ ُ  
ِ إذا هــم مل تــردع عزيمــة مهــه-٦  ِّ َ ْ ََّ ُ ِ ِِ َ ْ َ ُ َ  

 
َومل يأت ما يأيت من األمر هائبـا  ِ ْ َ ِ ْ  

ــدما-٧  ــحوا يب مق ــرزام رش ــا ل ِّ في ُ َْ ُِ ِّ ٍ ِ َ  
 

ِإىل املوت خواضا إليه الكتائبـا  ِ َِ ً ّ ْ ِ  
َّ إذا هــم-٨  َ ُ ألقــى بــني عينَيــه عزمــهَ َْ ْ َ َ َِ َ ْ َ  

 
ِونكب عن ذكر العواقـب جانبـا  ِ َِ َ َ َ َِ ِ ْ َّ َ  

ــه غــري نفــسه-٩  ــرش يف رأي ِ ومل يست ِ ِ ِْ َ ِْ َ ْ ْ  
 

َومل يرض إال قا  َ ِم السيف صاحبائْ ِ َ  
هو أنه سيزيل عن نفسه العار باستعامل السيف ملن يلحـق  :ومعنى األبيات  

إن كلفه هذا األمـر تـرك داره اتقـاء رش املذمـة به الرضر ومن يروم ظلمه حتى و
                                                        

   .٢٢  سبقت ترمجته يف ص)١(
 .٣٥حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ص، أليب متام ، ديوان احلامسة )  ٢(

 :معاين املفردات   
 .تركه عىل عهد أو نسيه لشغل :  ذهل عن اليشء -٢) ١٠ (-٤  
.  مـستغاث هبـم ، وهـم حـي مـن متـيم : ة ألهنـا الم االسـتغاثة ، رزام الالم مفتوح: َ يا لرزام -٧  

 .االنحراف عنه :  التنكيب عن اليشء -٨.  الرتبية والتأهيل : الرتشيح 
 



 
 

 
٢٦٨ 

فهو يستهني بتلـك الـدار املوروثـة  ،إنه أقام عىل الذل ضنا بداره  :حتى ال يقال 
وتصغر يف عينه ألنه ال يبايل بذهاب نفيس املال إذا أدرك  مطلبـه وهـو اتقـاء رش 

ه مـن هو يصف هذه الدار بأهنا إرث رجل كـريم ال يبـايل بـام حيـدث لـ. املذمة 
 .العواقب

 دل عىل أن هـؤالء املخـاطبني كـانوا عـىل عالقـة حـسنة معـه بالغدروقوله 
ولكنهم فجأة غدروا به ورسعان مـا تبـدل حـاهلم ألن الغـدر هـو تـرك الوفـاء 

بني العالقات احلسنة إال أنه رغب يف اتقاء  -يف كثري من األحيان  -والوفاء ينشأ 
 هذه الدار ويمىض ملا يعزم عليه إذ إن عزيمتـه ال ويشد أمره ويعزم عىل ترك. رش املذمة 

ًيردعها رادع وال يثنيه دوهنا يشء مهام كان األمر فظيعا ومهيبا  ً. 
وبعد أن ذكر عزيمته ومهته عىل االنتقال استأنف بأبيات وصف فيها إقدامـه 
ُوجرأته وقوته إذ قدر له أن يدخل يف مجاعة الفرسان يف القتـال حيـث إنـه أهـل 

ّفهو ال هياب الشدائد إذا هم يف أمر وجد نصب عينه العزيمـة وتـرك مـا ،لذلك  َ
ومن قوته وجرأته وتبرصه باألمر ال يستشري يف قراره ، سيحدث من ورائها جانبا

 .إال نفسه وصاحبه الذي هو السيف
وهذه األبيات بـدأت بالـسيف وختمـت بـه ودل عـىل ذلـك مـدى القـوة 

                                                        
ورشح كتاب احلامسـة أليب القاسـم زيـد  ، ٧٤ إىل ٦٧/ ١رشح ديوان احلامسة للمرزوقي  ج: ينظر )١(

 .٩٣ إىل ٩١ /٢ج، الفاريس 



 
 

 
٢٦٩ 

لـصدر دل ذلـك عـىل التحـام أبياتـه ؛ فالبيـت والشجاعة، فهو يرد العجز عىل ا
 .رنا بالبيت األول من حيث املعنى األخري يذك

  )ًالـسيف صـاحبا(والبيت  األخـري  تدل عىل املصاحبة) بالسيف(فالبيت األول 
واألبيات عىل ما تشتمل عليه من استعامل القوة بالـسيف ناسـبت  باهبـا  رصحية

 .الذي وضعت فيه
َّ وقال تأب) :١١ (-٥ ًط رشاَ َّ : 
ُإذا املرء مل حيتل وقـد جـد جـده -١ َ َُّ ّ ْ َِ َ َْ َ َْ ُ َْ ْ  
 

ُأضاع وقاسى أمره وهـو مـدبر  ُ َ ْ َِ ْ َ ُ َ َْ َ ََ  
ـيس نـازال- ٢  ً ولكن أخو احلزم الذي ل َ ِْ َ َ ْ ِْ ِ ُْ َ َ  

 
ُبه اخلطب إال وهو للقصد مبرص  ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُُ َ ْْ ّْ ِ  

ٌفذاك قريع الدهر ما عاش حول -٣  َّ ُ َُ َ َ ِ ِْ َّ َ َ ََ  
 

ُإذا سد منْه منْخر جاش منْخـر  َ ٌ َ ُِ ِ َِ َ ُ َّ ْ  
ْأقول للحيان وقد صـفرت هلـم -٤  َُ َ َ ُْ ِ َِ َ ْْ ٍ ِ ُ َ  

 
ُوطايب ويومي ضيق اجلحـر معـور  ُ ُْ ْ ِّ ْ َ َِ ُ َ ِ ِ َ  

ـــة -٥  ــار ومنَّ ــا إس ـــتا إم ٌمهــا خط َِّ َ ٌ َ َّ ََ ُ ُ  
 

ُوإمــا دم والقتــل بــاحلر أجــدر  ِّ ُ ٌ ََّ ْْ َ َ ََ ُ َْ  
ـنَّ -٦  ِوأخرى أصادي ال َ َُ َُ َفس عنْهـا وإهنـاْ ّ ِ َ َ ََ ْ  

 
ٍملورد حزم   ْ َ ُ ِْ ُإن فعلت -ََ ْ َ َ ُ ومـصدر-ْ ََ ْ َ  

َ فرشت هلا صدري فزل عـن الـصفا-٧  َ َ ََّ َِ َ َ َُّ ِ ْ َ ْ َ  
 

ُبه جؤجـؤ عبـل ومـتن خمـرص  َّ ََ َُ ٌ َ ْ ُ ُْ ٌ ِ ِ  
َفخالط سهل األرض مل يكدح الصفا -٨  َ ََّ َ ِْ َ ْ ْ َ َ َِ ْ ََ َ  

 
َبه كدحة واملوت خزيـان ينْ  َ ْ َ َُ ًْ َُ َْ ْ َ ِ ُظـرِ ُ  

ً فأبـــت إىل فهـــم ومل أك آيبـــا-٩  ٍ َ َِ ُ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ُ  
 

ُوكم مثلها فارقتها وهي تصفر  َ َ ِْ ِْ َ َ َ ََ ُْ ْ َ ِْ َ  
 

                                                        
   .١٨ ته يف صسبقت ترمج)  ١(
 



 
 

 
٢٧٠ 

ِفإنك لو قايست باللـصب حيلتـي-١٠ َِ ِّ َِ ْ َ ِْ َ ْ َ ََ َّ  
 

ُبلقامن مل يقرص يب الدهر مقـرص  ِ ِْ ْ َ ُْ َ َْ َّ َ ُِ ْ َ ُ ِ  
ضـاع أمـره واحتمـل إذا ترك املرء احليلة واشتد بـه األمـر أ: معنى األبيات  

                                                        
  .١٩٩٦الطبعـة األوىل ، دار صادر  ، ٣٤-٣٣ص،طالل حرب : إعداد وتقديم ، ديوان تأبط رشا )  ١(

-٢١/١٥٨مع اخـتالف يف ترتيـب األبيـات ج، أليب فرج األصفهاين لألبيات يف األغاين : وينظر 
١٥٩. 

 :معاين املفردات   
:  اخلطب-٢. ّمول : مدبر . زاد اجتهاده :  جده جد. مل ينقلب عن وجهته :  مل حيتل -١) : ١١ (-٥  

البـصري بتحـول : احلـول . املجـرب لألمـور :  قريع الدهر -٣. الكرب واألمر الشديد ، واملكروه 
:  حليـان -٤. كناية عن القدرة عـىل اخلـالص مـن الـشدة : إذا سد منه منخر جاش منخر . األمور 

اللبن يف األصـل وقـد أراد هبـا  وطب وهو سقاء مجع: الوطاب . خلت : صفرت .  بطن من هذيل 
 .املنكشف العورة : املعور . ضيق املنفذ : ضيق  احلجر . هنا ظروف العسل 

: ٌدم .  أي إطالق لقاء يشء مـا : منة . أرس : إسار . األمر والقصد : مثنى خطة واخلطة :  خطتا -٥  
 .ًيقصد قتال 

 .أمعن النظر فيه أدير الرأي يف تدبري اليشء و:  أصادي -٦  
: عبل . صدر : جؤجؤ . مجع الصفاة وهي الصخرة العريضة امللساء : الصفا . بسطت :  فرشت -٧  

 .دقيق : خمرص . ظهر : متن . ضخم 
 .ٍمستح : خزيان . مل يؤثر : مل يكدح . داخل يف األصل وهنا بمعنى وصل :  خالط -٨  
كناية عن تأسفها عىل خالصه : تصفر . مثل هذيل : مثلها . قبيلة الشاعر : فهم . رجعت :  أبت -٩  

 .منها 
هـذا . صاحب قصة النـسور املـشهورة يف إطالـة العمـر : لقامن . الشعب يف اجلبل : اللصب  -١٠  

 ٢١/١٥٩يف األغاين جًأيضا البيت ورد 
 



 
 

 
٢٧١ 

ولكن صاحب احلزم  هو الذي ال ينزل به األمر إال وهو عارف ، الشدة ومل يفلح 
فالـدهر قرعـه ، ألنـه عـاش وجـرب زمانـا ،كأنه مبرص به قبل وقوعه ، بتدبريه 

   ّسـدام ّقرعه الدهر أنه عـاش زمانـه وهـو كلـومن كثرة ما . بمصائب فتبرص هبا 
فأصـبح ينظـر ،نـه يـستطيع الـتخلص منهـا من جهة ثارت له جهة أخـرى إال أ

وهذان  صنفان من البرش صاحب حـازم وغـري حـازم مـضيع . لعواقب األمور 
وبعـد أن ذكـر يف مقدمتـه عـن هـذين ، فاحلازم هو األفـضل يف زمانـه . لألمور

حيـنام حـارصوه ،ةحليان الذين أرادوا قتله عىل غفلذكر قصته مع بني ، الصنفني 
. حيث مل يكن للجبـل إال طريـق واحـد أخـذه بنـو حليـان، وهو يف أعىل اجلبل 

 إن - وهو يف أعـىل اجلبـل: قال هلم، وعندما تيقن تأبط رشا من قصدهم يف قتله 
، قلبي خال من ودكم ويومي شديد وإين جعلت لنفيس طريقا للخـالص مـنكم 

 وهـذا املعنـى أرجـح - ،أو أنني  أرشفت عىل اهلالك وكان يومي شديدا عسريا 
ي أصبح أسريا بـني أيـديكم ومتنـوا أاألرس  :وليس هناك إال خطتان  - اعندن

إال أن ،وإما أن اقتل والقتل أجدر للحر من األرس ، عيل بإطالق إساري إن شئتم 
هناك طريقة ذكية  ختلصني منكم من غري أرس وال قتل لكنها بحاجة إىل حـزم إذا 

                                                        
يـنام ذكـر والسبب وراء رجحان هذا املعنى باتفاق مع ما ذكره النمري يف تعليقه عىل هـذا البيـت ح) ١(

قول الديمريت حينام قال معناه أي خلت نفيس من ودهم وذكر النمري بأنه خطأ فاحش ويربر ذلك 
ًمتى ود تأبط رشا بني حليان ، وهو أبدا يغري عليهـا وينـال منهـا« : بقوله  كتـاب معـاين : ينظـر .   » ً

   .٢١ - ٢٠أبيات احلامسة ، أليب عبد اهللا النمري ص 



 
 

 
٢٧٢ 

العسل عىل الصخر زلق به فهو حينام صب  وهو صب العسل عىل الصخر،فعلتها
، حينام زلقت به بلغت قرار األرض من غري خدشة أصابت صدري :حيث يقول 

وبعدما ختلص منهم يقول نجوت من . ومتنه باللطافة  ووصف صدره بالعبالة 
مـن تلك الورطة وعدت إىل قبيلتي وكم من حمنة فارقتها ونجوت منها وتركتهـا 

ومقدمتـه ، ه بـاحلزم عنـدما ذكـر الـصنفنييف مقدمته يصف نفـس و .غري رضر 
وتبـرص ، ناسبت ذكر قصته الن أمره شديد عسري بحاجة إىل حزم وقـوة عزيمـة 

 .فهو أهل لذلك،  باألمر
: وقال أبو كبري اهلذيل)   ١٢(-٦ 

                                                        
 .أي الضخامة)  ١(
 زيـد الفـاريسل، كتاب احلامسـة ورشح   ،٨٤ إىل ٧٤ /١لمرزوقي جل ، ديوان احلامسة رشح: ينظر)  ٢(

 ٩٤-٩٣/ ٢ج
فلـام رآه يكثـر ،وكـان غالمـا صـغريا ،كان السبب يف هذه القصيدة أن أبا كبري تـزوج أم تـأبط رشا ) ٣(

 :فقال أبو كبري ألمه ،الم وعرف ذلك أبو كبري يف وجهه إىل أن ترعرع الغ، الدخول عىل أمه تنكر له 
فقال لـه  ، فاحتل عليه حتى تقتله:قالت ، فال أقربك،قد واهللا رابني أمر هذا الغالم وال آمنه ، وحيك 

 ،فخرجا غازيني وال زاد معهـام ، قال فامض بنا .ذاك من أمري :هل لك أن تغزو ؟ فقال :ذات يوم 
فلام أمـسيا قـصد بـه أبـو كبـري ،ن الغالم قد جاع فسارا ليلتهام ويومهام من الغد حتى ظن أبو كبري أ

فلو ذهبت بنا إىل تلك ، وحيك قد جعنا :فلام رأيا نارهم من بعد قال له أبو كبري ،قوما كانوا له أعداء 
فمىض تأبط رشا فوجد عىل النار رجلـني مـن ألـص مـن يكـون مـن ، النار فالتمست منها لنا شيئا 

فرمى احدمها وكـز ،فلام رأياه قد غشى نارمها وثبا عليه ، بري ليقتاله وإنام أرسله إليهام أبو ك، العرب 
كـل ال :فقـال ، فجـاء إىل أيب كبـري ، ثم جاء إىل نارمها فأخذ اخلبـز منهـا ،فقتلهام ،عىل اآلخر فرماه 

= 



 
 

 
٢٧٣ 

ِأزهري هل عن شـيبة مـن معـدل -١ ِ ٍْ َْ ُ  
 

ّأم ال سـبيل إىل الـشباب األول  َ َّ َ  
  هُرِوذكـ،ِالـشباب َأم ال سبيل إىل  -٢ 

 
َأشهى إيل من الرحيق السلسل  َّ َّ ّْ َ َ  

  ُذهب الشباب وفات منِّى مـا مـىض -٣ 
 

ُّونـضا زهــري كرهيتـي و تــبطيل  ِ ُ ْ َ ُ  
َوصحوت عن ذكر الغـواين وانتهـى -٤  ُ َ َ  

 
ِعمري وأنكرت الغـداة تقـتىل  ُّ َ َ ُ َُ ِ ُ  

ــإنني -٥  ّأزهــري إن يــشب القــذال ف ِ ُ َ ِ َ ُ  
 

ٍرب هيضل مرس  ِ َ ٍُ َ ْ ِ لففـت هبيـضلَْ َ ُْ َ ْ َ َ  
                                                         = 

ثم مضيا ، فازداد خوفا منه ،فأخربه ،أخربين قصتك ، وحيك : فقال ، ومل يأكل هو ، ع اهللا بطنك بأش
اخرت أي نصفي الليل شئت حترس فيه وأنام : وكان يقول أبو كبري ثالث ليال،يلتهام فأصابا إبال يف ل

فكـان أبـو كبـري ينـام إىل نـصف الليـل  ،اخرت أهيام شئت ، ذلك إليك :فقال ،وتنام النصف اآلخر 
لـثالث فلـام حتى استويف ا، نام أبو كبري أيضا الحيرس شيئا ، فإذا نام تأبط رشا ، وحيرسه تأبط رشا 

وحرسـه تـأبط ،كان يف الليلة الرابعة ظن أن النعاس قد غلب عىل الغالم فنام أول الليـل إىل نـصفه 
فلام ظن أنه استثقل أخذ ، اآلن يستثقل نوما ومتكنني منه الفرصة : فلام نام الغالم قال أبو كبري ،رشا 

صـوت ، ال أدري واهللا : قـال ماهـذه الوجبـة ؟ : فقام الغالم كأنه كعب فقـال ، حصاه فحذف هبا 
فلـام ظـن أنـه اسـتثقل أخـذ ، فعـاد فنـام ، فقام فعس وطاف فلم ير شيئا ، سمعته يف عرض اإلبل 

، واهللا مـا أدري :ما هذا الذي أسمع ؟  قـال : فقال ،فقام كقيامه األول ، حصية صغرية فحذف هبا 
، فرمى هبا ،  حصاة أصغر من تلك فقام وطاف فلم ير شيئا فعاد فنام فأخذ، لعل بعض اإلبل حترك 

واهللا لـئن عـدت أسـمع شـيئا مـن هـذا ، يا هذا إين أنكرت أمرك :فقال ، فوثب فطاف ورجع إليه 
فلام رجعـا إىل حـيهام ، فبت واهللا أحرسه خوفا أن يتحرك من اإلبل فيقتلني :قال أبو كبري .ألقتلنك 

ملحمـد ، )ديـوان اهلـذليني(هــ .ال هذه القـصيدة اإن أم هذا  الغالم ال أقرهبا أبدا وق: قال أبو كبري 
   .٢٠ وسبقت ترمجة أيب كبري يف ص .٨٨ص ، دار القومية، زكريا عناين 

 :معاين املفردات   
ِأي هل عن شيبة من مرصف : هل عن شيبة من معدل . يريد به زهرية :  أزهري -١) ١٢ (-٦   ْ َ. 



 
 

 
٢٧٤ 

ـــوادة -٦ ــنهم لغــري هــ ــت بي ٍفلفف َ ُ ْ َ  
 

ــسفـك  ٍإال ل ْ َ ِللـدمـــاء حملــل ّ َّ  
ُحتى رأيـت دمـاءهم تغـشـاهم -٧  ْ َ ُ  

 
َويفـل سيــف بيـنهم مل يـسلل  َ ّْ ْ َُ ُُ َ  

ٍولقد رسيت عىل الظالم بمغـشم -٨  ََّ ْ ِ ُ َ َ  
 

ِجلد من الفتيان غـري مهبـل  َّ َ َُ ِ ْ ِ ٍ ْ  
ــا مح -٩  َمم َ ــه وهــن عواقـــدّ ُلــن ب ِ َ ّ ْ  

 
ِحبك الثياب فشب غريَ مثقـل  َّ َّّ ُ َُ ِ َ  

ٍحـمـــلت بــه يف ليلــة مــزءودة -١٠  ٍْ َ َ َ  
 

ــل  ِكرهــا وعقــد نطاقهــا مل حيل َ َُ َِ ِ ُ ْ ْ َ  
َّفــأتت به حوش اجلنان مبطنـا -١١  ِ َ ُ  

 
َسهدا إذا ما نام ليل اهلوجـل  ْ ْ َُ ُ َ ُ  

ٍومربأ مــن كـل غــرب حيـضة -١٢  َ ِ َّ َُّ ِّ ً  
 

ِوفساد مرضـعة وداء مغيـل  ِ ْ ُ ٍُ ٍ ِِ َ  
َفإذا طرحت لـه احلـصاة رأيتـه -١٣  َ َ ََ َ  

 
ِينْزو لوقعتها طمور األخيـل  َ َ َ َْ َ َ ُ ْ ُ  

                                                         
 . ٣٧ص ، حتقيق الدكتور عبد املنعم امحد صالح  ، أليب متام يف ديوان احلامسة، ) غري مثقل)  (١(
 أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحـد صـالح يف ديوان احلامسة) حبك النطاق فشب غري مهبل( )٢(

   .٣٧ص 
 أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املـنعم أمحـد اختلف اللفظ واملعنى واحد يف احلامسة) حوش الفؤاد ) ( ٣(

   .٣٧ صصالح
أليب متام ، حتقيق الـدكتور يف احلامسة  ،... وهذا البيت يف احلامسة بعد بيت ممن محلن به وهن عواقد ) داء مغيل ) (٤(

 ٣٧ص عبد املنعم أمحد صالح 
   .٣٧ أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ص يف ديوان احلامسة ...)وإذا نبذت له) (٥(

 :معاين املفردات   
 .َّالسهل يف احللق السلس : السلسل . اسم اخلمر : رحيق  ال-٢  
أي تكـرسي : تقـتىل . بلـغ عمـري هنايتـه :  انتهى عمـري -٤. شدته : كرهيته . انسلخ :  نضا -٣  

اهليضل واهليضلة واحد ، وهم اجلامعة من الناس . هو ما بني األذنني والقفا :  القذال -٥. وتغنجي 
 .ًكنت رئيسا عليهم :  لففت بينهم يف احلرب -٦. وشدة ذو مراسة : مرس . يغزى هبم 

= 



 
 

 
٢٧٥ 

ُما إن يمس األرض إالمنكـب -١٤ ُّ َِ َ َّ َ ْ  
 

َمنه وحرف الساق طي املحمـل  َّ ْْ ََ َ ِ ُ  
َوإذا رميــت بــه الفجــاج رأيتــه -١٥  َ ِ َ َ  

 
ُينْضو خمارمها ه  َ ِ َ ُ ِوي األجدلَ َ ْ ََّ  

ِوإذا نظـــرت إىل أرسة وجهـــه -١٦  ْ َ ّ َ َ ْ َ َ  
 

ِبر  ِقت كربق العارض املتهــللَ ِّ ِ ِ ْ َ ْ  
َوإذا هيــب مــن املنــام رأيتــه -١٧  ُّ ُ َ  

 
َكرتوب ك  ُ ِعب الساق ليس بزملُ َّ ُّ ِ ْ  

ُصعب الكرهيـة ال يـرام جنابـه -١٨  َ ُ َُ َ  
 

ِمايض العزيمة كاحلسام املقصل  َ ْ ِ ُِ  
ُحيمي الصحاب إذا تكون عظيمـة -١٩  َ ِّ ِ َ  

 
ِوإذا هم نزلوا فمأوى العيـل  َّ ُ َ ُ َ َ  

                                                         = 
ُ احلبك -٩. الكثري اللحم : املهبل . الذي يغشم الناس ويظلمهم :  املغشم -٨   كل ما حزم به يشء : ُ

: حديـده ، أي فـؤاده وحـيش ، مـبطن :  حـوش الفـؤاد -١١. فزعـة :  مزءودة -١٠.  فهو حباك 
 .طائر أخرض يتشاءم به :  األخيل -١٣. البقية :  الغرب -١٢. الثقيل : اهلوجل . مخيص البطن 

أنـوف  : املخـارم . يقطـع وجيـوز : ينـضو . ُّالطرق :  الفجاج -١٥.  حممل السيف :  املحمل -١٤  
. االنتـصاب :  الرتـوب -١٧. املمطر : املتهلل . طرائقه :  أرسته -١٦. الصقر : األجدل . اجلبال 
َقصل ِ امل-١٨. الضعيف : الزمل  َّ العيل -١٩. القاطع : ْ  .مجع عائل : ُ

أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحـد يف ديوان  احلامسة ... هذا البيت بعد قوله فاتت به حوش )  ١(
 ٣٧صصالح 

 ٣٨ص... سة بعد قوله ما إن يمس األرض اموهذا البيت يف احل، ) وي خمارمها هي (   )٢(
 ٣٧ص... وإذا نبذت له احلصاة رأيته : سة بعد قوله هذا البيت يف احلام)  ٣(
 ٣٨ص.... وإذا نظرت إىل أرسة وجهه : هذا البيت يف احلامسة بعد قوله )  ٤(
.  ً بيتـا ٢١وبعـد هـذا البيـت  . ١٠٠ إىل ٨٨ص، ملحمد زكريا عنـاين ، األبيات من ديوان اهلذليني )  ٥(

مع تغيري يف  ] ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨: [ واألبيات التي يف احلامسة هي 
 .بعض األبيات 

 



 
 

 
٢٧٦ 

بدأ أبياته خماطبا زهرية ويستفهم منها  عـن مـا يـدور :  ومعنى هذه األبيات 
 ،أم ال سبيل إيل الشباب الـذي مـىض ،بخاطره بسؤاله هل عن شيبة من مرصف 

رتف بذهاب فرتة الفتوة وحين ولكنه رسعان ما يع، الذي يراه أشهى من الرحيق 
فهو حين إيل ذكر الشباب  الذي كان يكسبه اخلفـة والـرسعة املالئمـة حليـاة ، هلا 

وحنينه هـذا دل عـىل فلـسفة يف . الصعلكة كون الشباب أكثر مالءمة هلذه احلياة
والشاعر ذكر الشباب وحنينه إليه يف ثالثة أبيات وهذا التكرار يـدل عـىل ، نفسه 

وصحوت عـن ذكـر « : وجاءته الصحوة يف البيت الرابع حيث يقول شدة احلنو 
أي أن كل ما فعله يف حياته قد انتهى أمره وال سبيل إىل عودته بدليل أنه » الغواين 

مازال يكرر فكرة املشيب وينقلها لنا بصورة أدق حينام يذكر شيب القذال وكـل 
امه وما كـان يفعلـه يف وبعد مقدمته وحنوه للشباب ذكر إقد،ما يمكنه أن يشيب 

 .شبابه
ًومن بعدها استأنف بذكر قصته مع تأبط رشا ويـصفه يف اثنـي عـرش بيتـا إذ 

غري املنسوب له الثقل يف ليلـة ، الغشم، يقول إنني رسيت مع ذلك الرجل القوي
 من بدايـة نـشأته هفوقبل ذكر قصته معه يص. قصة معه وكانت له ، من الليايل

به يف ليلة الزفاف وهي يف ثياب زينتها ألن النطاق ليس من إن أمه محلت : فيقول
ليلـة الزفـاف كـان إن احلمل إذا كـان يف : ثياب من خيدم ويعمل والعرب تقول 

                                                        
  .٩٢ إىل ٨٤ / ١مرزوقي جديوان احلامسة ، للرشح : ينظر )  ١(
 



 
 

 
٢٧٧ 

ً كان نجيبـا -هبذه الصفات  -هذا الصاحب الذي رسي : أي  أن  ،الولد أنجب
كرهـة وبريئا من كل عيب يلحقه من جهة أمه إال أن أمه محلت به وهي خائفـة م

وحتـى يف نومـه ،ثم ولدته خفيف الفؤاد قليل النوم يسهر إذا ما نام الثقيل البليد 
بنبذ احلصاة فوجده قائام فزعا لوقوع ) أبو كبري(فاختربه ، يصحو من أدنى حركة 

احلصا مثل طائر األخيل وشبهه هبذا الطائر الذي ال يكون يف الطـري أشـد حـذرا 
ووصـف قيامـه كقيـام كعـب ،والتيقظ والـرسعة منه و وجه  الشبه بينهام اخلفة 

ثم يرجع ويؤكد خفة نومه بصفة أخرى أي . الساق إذا ليس فيه ضعف وال هزال
أنه ينام عىل جنب واحد ال يتقلب وال يمس األرض إال جنبه وحرف ساقه ألنـه 

ومن بعدها يصف لنـا رسعتـه وخفتـه مخيص البطن فال يصيب بطنه األرض
 ،  وفره له برسعة كرسعة الصقر الذي يقصد عـايل اجلبـال فهو إذا طلب منه يش

والرسعة هي صفة مميزة عند الشعراء الصعاليك فكثريا ما يتحدثون عـن رسعـة 
حيث إهنم يرون أنفسهم بأهنم قادرون عىل ،عدوهم حديث املعجب بتلك امليزة 

ه ومن بعدها وصف لنا رسيـرة وجهـ، القيام بأشياء  يعجز عنها بعض الناس
إذا نظرت ألرسة وجهه رأيتها تربق وتـرشق إرشاق الـسحاب املتـشقق : فيقول 

                                                        
 ٩٨ إىل ٢/٩٥ زيد الفاريس ج كتاب احلامسة ،ورشح ،٩٤ إيل ٩٣ينظر ديوان اهلذليني ص )  ١(
ف بأنـه أرسع مـن احليوانـات ومـنهم مـن يوصـ، منهم من يوصف برسعته يف سـباق مـع الـريح )  ٢(

 الـصعاليك يف العـرص الـشعراء(املعروفة بالرسعة كالظليم وهو أرسع حيوانات الـصحراء عـدوا 
 .  ٢٢٠   ،٢١٥ص ، يوسف خليف للدكتور ) اجلاهيل 



 
 

 
٢٧٨ 

 وشـبهه بـالربق وتطلق الوجـه يف كـل حـال،بالربق فهو يصفه بحسن البرش 
العارض املتهلل وفوق كل هذا فهو صعب الكرهية أي أنه صابر عىل الـبالء ولـه 

 وهـو أيـضا حـامي أصـحابه إذا ًعزيمة قوية ماضية إذا اعتزم أمرا قضاه كالـسيف القـاطع
  .وقعوا يف عظيمة وإذا صاروا يف منازهلم فبيته مأوى للفقراء

بتلك الصفات بعدما عـاش معـه الكثـري مـن )تأبط رشا (فأبو كبري وصف 
ولعل تلك القصة هي التي أعادت له تذكره للشباب وحنوه له فناسـبت ،الليايل 

 . مقدمته لذكر قصته
َّقال تأب):   ١٣ (-٧ ًط رشا َ َّ : 
قاصد -١ ٌوإين ملـهد مــن ثنَـائي فــَ ِ َ َِ ِ ٍْ ْ َُ ّ ِ  
  

ِبه البن عم الصدق شمس بن مالـك  ِ َِ ْ ِِّ ِْ ِِّ ُ ِ ْ َ ِ  
حــي عــطفه -٢  ه فـِي نــدوة اـل ُأهز ـب َ ََ ْ ِ ِ ِِّ ْ ْ َ ِ ُّ ُ َ  

 
ِكام هز عطفـي بالــهجان األوارك  ِِ َ َ ِ ْ ْ َّ َ َ َ  

ُقليـل الـتـشكي للمهـم يــصيـب -٣  ُِ ّ ُِ ْ ُِ ِّ َ َّ ِ   ُهَ
 

مسالك  هوى شتى النَّوى واـل ِكثري اـل ِ َِ َ ْ َْ َ ََّ َ َُ  
َيظـل بمومــاة ويمــيس بغـريهـــا -٤  ِ ْ ْ َ ََ ِ ِِ ٍُ َ ْ َُّ َ  

 
مهالك  ِجحيشا ويعروري ظهور اـل ِ َِ ُ ْ ْ َ َ ََ َ َ َْ ُ ً َ  

ِويسبق وفد الريح من حيـث ينْتحـي -٥  َِ ََ ْ َ ْ َ َ َُ ِْ ِّ ُْ ِ  
 

ِبمنْخرق من شده الـمــتدارك  ِ ِِ َ َ َُّ ُْ َ ْ ٍ ِ ُ ِ  
ْإذا خاط عينَيه كرى النَّوم مل يـزل -٦  ََ ْ ْ ْْ ِ ََ َ ِ َ َ  

 
ِله كالئ من قلب شيحان فاتك  ِ َِ ََ ْ َُ َِ ْ ٌَ  

 
                                                        

   .٩٢ إىل ١/٨٤ جديوان احلامسة ، للمرزوقيرشح : ينظر)  ١(
   .٩٤ديوان اهلذليني ص :  ينظر)  ٢(
   .١٨يف ص   تهمج ترتسبق)  ٣(



 
 

 
٢٧٩ 

ــره -٧ ــدى فنَف ــت أوىل الع ُإذا طلع ِّ َ ْ َُ ْ َ َ َِ َ ُ ْ َ  
 

ِإىل سلة من صارم الغرب باتك  ِ ِ ٍَ َ ِْ ْ ََ ْ َِّ ِ  
ِوجيـعــــل عــــينَيه ربيئــــة قلبـــه -  ِِ ِْ َُ َ َ َ ََ ْْ ْ َ  

 
ِّإىل سلة من حد  َ ْ ِ ٍ َّ َ َ َ أخلق صـائكِ َ ْ َ  

ْإذا هزه فـي عظم قـرن هتللــت -٨  َ َ ََّ َّ َ ٍْ ِ ِِ ْ َُ َ ِ  
 

ِنواجذ أفواه املنَايـا الـضواحك  ِ َِ َ ََّ َْ ِ ْ ُُ ِ  
ِيرى الوحشة األنس األنيس وهيتـدي -٩  َِ ْْ َ ََ َ ْ َ ََ ُ َ َ ْ  

 
ِحيث اهتدت أم النُّجوم الشوابك  ِـب ِ ِ ُ ْ َُّ ْ ُ  

الكـريم الـصادق  -عر ابن عمه يف هذه األبيات يمتدح الشا: معنى األبيات 
شمس بن مالك وهيدي له أبياته ردا ملا نال مـن ابـن عمـه مـن اإلبـل  - يف الود

البيض الكرام فهو جيازيه هبذه األبيات ويقـصده بالـشعر كـام قـصده ابـن عمـه 
أحرك لـه : ُباإلبل ويطربه به إىل أن يرس وهيتز كام رس هو واهتز هلذا الكرم فيقول 

وثم يصفه بأنه قليـل ، ة احلي بالثناء واملدح كام حرك جانبي بعطيتهجانبيه يف ندو
                                                        

 . ٥٣ -٥٢ص ، طالل حرب : إعداد وتقديم ، ديوان تأبط رشا )  ١(
 : معاين املفردات   
. اإلبـل الكريمـة : اهلجـان . جانبـه : عطفـه . جمتمـع احلـي وجملـسه :  ندوة احلـي -٢) ١٣ (-٧  

. لف الـشؤون أي كثري اهلمم خمت:   كثري اهلوى شتى النوى -٣.  التي ترعى شجر األراك : األوراك
.  أوهلـا : وفد الـريح-٥. يرتكب املهالك : يعرورى . املنفرد : اجلحيش . املفازة التي ال ماء فيها :  املوماة -٤

النـوم :  الكـرى -٦. املتالحـق : املتـدارك . الـرسيع الواسـع : املنخـرق . يعتمد ويقصد : ينتحي 
:  العـدي -٧. ك الذي يفاجئ غريه بـاملكروه الفات. احلازم : الشيحان . احلافظ : الكالئ . اخلفيف 

: الباتـك . حد الـسيف : الغرب . األملس : األخلق . اجلامعة الذين يعدون يف احلرب أمام اجليش 
النظــري يف : القــرن . ضــحكت :  هتللــت -٨. الــشديد : الــصائك . الرقيــب : الربيئــة . القــاطع 
. النجـوم : الـشوابك . شمس ، وقيـل اهلجـرة ال:  أم النجوم -٩. األرضاس : النواجذ . الشجاعة

 .والشوابك مجع الشابك وهو املتداخل امللتبس 



 
 

 
٢٨٠ 

التشكي للمهم يصيبه أي أنه صبور عىل النوائـب والعـالت وال يكـاد يتـأمل ممـا 
يعروه من املهامت اذ إنه قليل اجلزع والشكوى مما يصيبه من اهلـم ويطابقـه بعـد 

ه ّنأكام . ف طرقه ومذاهبه كثري اهلوى إي إنه كثري اإلرادات واختال: ذلك ويقول 
  ،يظل بمفازة أي يقطع هناره بمفازة الكتـساب املكـارم ويمـيس وحيـدا منفـردا

ويركـب ظهـور املهالــك واملخـاطر وحـده ال يستــصحب رفيقـا وال يــستجمع 
، واستخدم الفعل املضارع داللـة عـىل االسـتمرارية فهـو دومـا هكـذا ، سالحا

ويظل يالزمـه هـذا ، ميا هذه حياته هكذا والفعل هنا يدل عىل التجدد أي هو يو
فهنا يـصف خفتـه ) ويسبق وفد الريح (الفعل حينام يصف رسعة عدوه إذ يقول 

يصف بعـدها صـفة نومـه و، الريح ما قبل ّورسعة عدوه  إذا عدا حتى إنه يسبق 
إذا نام وغلبه النوم فهو ينام بعينه لكـن لـه قلبـا :  إي  »إذا خاط عينيه«  :فيقول 
 حيفـظ كـيفهو ينام بعينه ال بقلبه حيث إنه ال يغفـل عـام حيـدث ، حازما يقظان
وجيعل عينه ربيئـة قلبـه : صف حالته يف يقظته كام وصف نومه فيقولوثم ، نفسه

يف أي أن عينه رقيبة قلبه فإذا كره القلب شيئا كانت العني صاحبه الـذي يظهـره 
 .ربيئتة إىل نزع السيف وجتريده

 بمعنى أنه إذا »... عت أوىل العدى فنفره  إىل سلةإذا طل «: ويف رواية أخرى 
ظهر أول أصحاب احلرب مل يفزع إال إىل سيف قاطع متى ما هزه يف عظم شجاع 

وأن املنية تضحك عند سل هذا السيف القاطع رسورا بـه حيـث ، حل به املوت 
ارنه بأسا إنه ال يتعرض إال ملن يق) عظم قرن : (وقوله يف . إهنا ظفرت بمطلوهبا 

فهنا يصف قوة السيف وقوة ، ورضبه فتاك ،فهو ال يرضب إال الشجعان ، وشدة 



 
 

 
٢٨١ 

كام أنه وصـف نفـسه بعـدم جبنـه وخوفـه إذ إنـه يـستأنس ،صاحبه يف الرضب 
نه تعود عىل سلوك املفاوز ألبوحدته وال خياف من الوحشة إنام هي أنسه األنيس 

ام النجوم املجـرة الهنـا جتمـع : قالوا وهيتدي فيها إىل ما هيتدي إليه أم النجوم و
لـيس بأم النجوم دليـل عـىل أنـه وصفه يف وقد يكون ، النجوم فهي كاألم هلا 

 عن الـدليل كـام اسـتغنت أم استغنىبحاجة إىل دليل أو أحد هيديه للطريق وإنام 
 .النجوم
ّالقتال وقال)    ٤٤(– ٨ ّالكاليب َ ِ: 
َنــشدت زيــادا واملقامــ -١ َ ًَ ِ ُ ْ ْة بينَنَــاََ َ ُ  
 

ِوذكرتــه أرحــام ســعر وهيــثم  َ َْ ْ َ ُ ََ ٍ ِ َ ْ َْ ُ َّ  
َفلـــام رأيـــت أ -٢  َُ ْ َّ َ ـــهَ ٍنـــه غـــري منْت َ َُّ ُ ُ  

 
ــه كفــي بلــدن مقــوم  ِأملــت ل َّ َُ ُِّ ٍَ ْ َ َ ِْ َ ُ َ  

ُوملــا رأيــت أننــي قــد قتلتــه -٣  ْ َُ َ ْ َّْ َََّ َ َُ  
 

ِندمت عليه أي ساعة منْـدم  َ ََ ِْ ِ َِّ َْ َ َ ُ  
 أقـسمت عـىل زيـاد بـاهللا وأهـل املجلـس  بيننـا يقول إننـي: معنى األبيات 

 ،سـعر (وذكرته بام جيمعني به من الرحم من جهـة هـذين الـرجلني ،حارضون 
                                                        

ــر )  ١( ــي : ينظ ــة للمرزوق ــوان احلامس ــة و،  ١/٩٢ج:رشح دي ــاب احلامس ــاريس لرشح كت ــد الف   زي
  .٢/١٠٠ج

   .٢٠ سبقت ترمجته يف ص) ٢(
 : معاين املفردات   
 .مجع رحم ، وهي القرابة : األرحام . وم الق: املقامة . سألت :  نشدت -١) ٤٤ (-٨  
 .أي رمح لني مثقف :  لدن مقوم -٢  

  .٦٤-٦٣ديوان احلامسة )  ٣(



 
 

 
٢٨٢ 

ولكننـي ملـا  ،وذكرته هبذا طلبا للصلح و استظهارا بإقامة احلجج عليـه )وهيثم 
حـدرت لـه كفـي بـرمح مثقـف ،وال يرعوي بالزجر ، وجدته ال ينتهي بالقول 

لفـوات ،ن يل إتيان الطعنة عليه ندمت يف وقت مل تنفع فيـه الندامـة فطعنته وملا با
  : كقول الكسعيومثله  .  وإظهار التحرس به ،األمر يف اإلبقاء

ــيس ــو أن نف ــة ل ــدمت ندام   ن
 

  تطــاوعني إذا لقطعــت مخــيس 
  :وقول الفرزق 

ــدمت ندامــة الكــسعي ملــا َّن ّ َ َ ِْ ُِ َ َ َ َُ  
 

ـــي مطلقـــة   ًغـــدت منّ َ ََّ ُ ِ ْ َ ـــوارَ ُن َ َ  
 :النشناش أبو وقال)    ١٠٤(-٩ 

ــائل -١ ــل وس ــن الرحي ــائلة أي ٍوس ُ َّ َ َ ْومن يسأل الصعلوك أيـن مذاهبـه   ٍ ُ ْ ُّ َ ِْ َ َ ْ ََ َ ُ ُ َ  
خشى هبـا الـردى -٢ َوداوية هيامء يـُ ََّ َ َ ََ ْ ٍ َرست بأ   َ َ شناش فيهـا ركائبـهَ ُيب النـَّ ِ َ ِ ْ ِ  
ــنَام -٣ ــدرك مغ ــأرا أو لي ــدرك ث ًلي ْ َ ًُ ُِ ِ َِ ْ َ ِ ًجزيال    ْ ِ ْوهذا الدهر جـم عجائبـه، َ ُ َِ َ ُّ ُ ْ َّ  
مرء مل يـرسح سـواما ومل يـرح -٤ ْإذا اـل ُ َ ْ َِ ً ََ ْ ُ ْسواما ومل تعطف عليـه أقاربـه   ََ ُ ْ َِ َ ِ ِْ َ ً َ  
ِفللموت خري للفتى مـن قعـوده -٥ ِ ُِ ُْ ََ ٌ َ ْ ْفقريا ومن موىل تـدب عقاربـه   َ ُ ُّ ِْ َ ًَ ِ ًِ َ  
َومل  أر مثل اهلـم ضـاجع -٦ َ َّ ََ ْ َه الفتـىِ ْوال كسواد الليل أخفـق طالبـه   ُ ُ َِ َِ ََ ْ َ ِ َ  

                                                        
 ٢٠٢  - ٢٠١ / ١رشح احلامسة للمرزوقي ج: ينظر )  ١(
/  هـ ١٤٠٨ بريوت – ، دار الفكر ٣٢٥ / ٢مجهرة األمثال للشيخ األديب أبو هالل العسكري ، ج) ٢(

 . م  ١٩٨٨

ــوا)  ٣( ــرزدق صدي ــد طــراد  .٣٢٤ن الف ــاب العــريب.اجلــزء األول ملجي ــريوت، دار الكت ــة ، ب الطبع
  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢األوىل

   .٢٢ سبقت ترمجته يف ص) ٤(



 
 

 
٢٨٣ 

َّفمت معدما أو عش  كريام فإنني -٧ ِ ً ِْ ِ َِ ً َُ ْأرى املوت ال ينْجو من املوت هاربه   ُْ ُ ُ َِ ِ َ َ َ  
ٍولو كـان شـئ  ناجيـا مـن منيـة -٨ َِّ َ ْلكان أثريا يوم جاءت كتائبه   ًٌ ُ ِ َ َ ْ َ َ ًْ ٌ ُ  

بحث عن رزقه ومل يرسح  ويذهب  يف يومه بحثـا إذا املرء مل ي:معنى األبيات 
عن معيشته وإذا مل تعطف عليه األقارب فاملوت خري له من حياته عديام مع الفقر 

 .وجفاء األقارب 
دارسـة ،ورب مفازة بعيـدة األطـراف : ومن ثم يصف ما حصل له ويقول 

هـذا و، يب النشناش فيها رواحله يطلب املال ويكـسب املجـد أاألعالم سارت ب
تبجح منه بأنه مل يتخذ الفقر ضجيعا له بل يرمي بنفسه نحو املرامي املتلفـة بحثـا 

 مقدمة هلذا الوصف حيث إنه أنكر عىل املـرء الفعـل األوالنوالبيتان . عن رزقه 
                                                        

   أليب سـعيد ، ٣٢األصـمعية    ، ١١٩ -١١٨ صأليب سـعيد عبـد امللـك األصـمعياألصمعيات )  ١(
مع اختالف الرتتيـب  ] ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ١: [  واألبيات التي يف احلامسة هي .عبد امللك األصمعي 

 ] .وبعض األبيات 
 : معاين املفردات   
الفـالة التـي ال : الـبهامء . املفازة البعيدة األطـراف :  الرواية بتشديد الياء وختفيفها -٢) ١٠٤ (-٩  

: رعـت ، ورسحهـا هـو :  يرسح من رسحت اإلبل -٤. ماء فيها وال علم فيها وال هيتدى لطرقها 
يقال . النامئم : كناية عن األذى والعقارب هنا :  تدب عقاربه -٥. اإلبل الراعية : السوام . ها أرعا

 . » إنه لتدب عقاربه« للرجل الذي يقرتض أعراض الناس 
أثـري بـن « يذكر حمقق األصمعيات أن الظـاهر هـو : ُ أثري -٨. أخفق الطالب فيه :  أخفق طالبه -٦  

عالج عيل بن أيب طالب حني رضبه ابن ملجم ، بعد أن مجع األطباء ، الذي دعى ل » عمرو السكوين
 .وكان أبرصهم بالطب ، وإليه تنسب صحراء أثري بالكوفة 



 
 

 
٢٨٤ 

ومـن ثـم ينكـر عـىل مـن يـسأل عـن ،السلبي وقدم لنا صورة إجيابيـة يف نفـسه 
 عنى بظهر الغيب عن طرائقـي ورب رجل وامرأة  سأال: الصعلوك حيث يقول 

ومذهبي إشفاقا عيل من وقعتي فكان من املفرتض أن ال يسأال الن الصعاليك ال 
ُتعلم طرائقهم وال مذاهبهم واليعلم إىل أي ملجأ يأوون وإىل أي جبل يقصدون  ُ

 .بل يف كل يوم هلم مأوى ويف كل ساعة هلم موضع 
فلم أر شيئا مؤملا كالفقر يتخذه :ومن ثم يلخص لنا نظرته مما مر عليه فيقول 

وعىل . وال كسواد الليل خيفق فيه الطالب وال ينال فيه ما طلب ، املرء ضجيعا له 
فيجب أال حيصل واحدة مـنهام ال . احلازم أن ال يرىض بأي من هاتني اخلصلتني 

فيحـث ،الرضاء بالفقر وال اإلخفاق مع ركوب الليل ألهنا معدومة إال للمتواين 
؛ ألن   وينهي عـن التـواين فيـه، م الرضاء بالفقر وعىل الطلب يف الليلعدعىل 

فاملوت مع العـدم ، واحليـاة بـالكرم والغنـى أوىل فيه الرضا بالفقر غري مرغوب 
عىل اإلنسان أن : ويقول .  عنده من الرضا بالفقر خمافة من املوت يف طلب الرزق 

ولـو نجـا .  برش وال ينجو منه ناجي ال خياف من املوت ألنه أمر حمتوم عىل كل ال
ّإال أنه .  البصري بعلم الطب ) أثري بن عمرو السكوين ( منه أحد لنجا منه الطبيب 

 .ُتويف حينام كتب له القدر بالوفاة 

                                                        
امسة لزيد الفاريس ورشح كتاب احل ،٣٢٠  إىل ٣١٧/ ١ للمرزوقي ج  ، احلامسة ديوانرشح:ينظر )  ١(

 ٢٠٠- ٢/١٩٩ج



 
 

 
٢٨٥ 

َ قال جعفر بن علبة احلارثي):١٢١(-١٠ َ ُْ: 
ــسحبل -١ ــوم ب ــد ي ــايل بع ِأال ال أب َ ْ َ ِ ٍ َ ُ  
 

َإذا مل أعــذب أن جيــ  َْ ََّ ُْ ْ َ ــاِ َيء محامي ِ َِ َ  
ِتركت بجنْبـي سـحبل وتالعـه -٢  ِ ِ ٍ َ ْ َ ََ ُ ْ  

 
ِمراق دم ال يربح الـدهر ثاويـا  َ َ ْ ُْ َّ ُ َ ٍَ َ  

ِإذا ما أتيـت احلارثيـات فـانعنى -٣  ِ َِ َّ ْْ َِ َ َ  
 

ِهلـــن وخـــربهن أن ال تالقيـــا  َ ْ ََ َّ َُّ ْ ِّ َ ُ  
َّوقــود قلــويص بيــنَهن فإهنـــا -٤  ِ َّ ُ ْ َ ْ ُِّ َ َ  

 
ِستضحك أكبادا وتبك  ُِ ًُ ُ ْ ِي بواكيـاَ َ َ  

الشاعر هنا يشري إىل شجاعته وعنفوانه يف مواجهة خـصومة :  األبيات ىمعن 
، إنني اشتفيت   يوم سحبل من أعـدائي : حيث يقول ،بني عقيل حينام حلقوا به 

فال أبايل بدنو أجيل بعدها إذا مل يعذبني اهللا تعايل عىل ذنـويب حيـث إننـي تركـت 
راقة من هؤالء األعداء ال ينسى أبدا ألنني يف تلك بقرب هذا الوادي مسايل دم م

وأحـس الـشاعر أن بعـد هـذه الوقعـة . الوقعة قتلت رشيفا من أرشاف العـدو 
سيكون هالكه ألنه أمر ناعيه أن ينعاه إىل نساء قومه ليندبنـه وقـال لـه أيـضا إذا 

وهنـاك مـن ، ذهبت فامش بناقتي بينهن فأن هناك من سيـضحك فرحـا بمـويت
                                                        

   .٢٥ ص سبقت ترمجته يف )  ١(
   .١١١أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ص احلامسة ديوان )  ٢(

 :معاين املفردات   
مجـع تلعـة ، وهـي املرتفـع مـن :  الـتالع -٢. املوت : محام .  اسم واد :  سحبل -١) ١٢١ (-١٠  

:  قـود -٤.  هذا بيت يذكر ابن فارس يف رشحه أنه ملالك بن الريـب -٣. املقيم : الثاوي . األرض 
 .الناقة الشابة : القلوص .  أي قدها خلفك 

 



 
 

 
٢٨٦ 

 .توجعا عىل فراقيسيبكي 
ُعروة وقال):   ١٤٦(-١١ َ ْبن الورد ُْ َ ْ : 

ِأقيل علـي اللـوم يا بنْـت منْــذر -١ ِ ُِ َ ََّ ِ ْ َّ ِّ  
 

ِونامي، وإن مل تشتهي  َ َ َْ َالنَّوم، فاسهري َ ْْ ََ  
َذريني ونفـيس ، أم حـسـان ، -٢  َّ ّإننــي ََّ ِ  

 
َهبا، قبل أن ال أملك البيع ،  ْ َ َْ ِ ْ َْ ََ ر ِ َمشـت ْ   يُ

ٍأحاديث تبقى ، والفتى غيــر خالــد -٣  َِ ُ ْ ْ ََ َ ََ َ َ  
 

َإذا هو  ِأمسى هامـة فوق صـري ُ َّ َ َ َْ َْ َ ً َ  
ِجتاوب أحجار الكنـاس ، -٤  َِ َ َ ْ ُ ِ َ   وتـشتكي ُ

 
ِإىل كل معـروف رأته ، ومنْكـر  َ ُ َ َُ ْْ َ ٍ ِّ ُ  

ْذريني أطوف -٥  ِّ َ َُ ِيف البـالد ، لعلنـي ِ َِّ ََ َ ِ  
 

ِأخليك، أو أغني  ِْ ُ َْ ِّ ِك عن سوءَ ُ ْ َ ِحمرضي ِ ْ َ  
ْفإن فاز سهـم للمنية لــم أكــن -٦  َّ ُْ ِ ِ َِ ٌ َْ َ َ  

 
ًجزوعا ،  ُ ِوهل عن ذاك ، من متأخر َ َّ َ َ ُ ْ ْ َِ َ َ َ ْ َ  

ْوإن   -٧  ْسهمي كفكم عنفاز ِ ُ َّ ٍمقاعـد َ ِ َ َ  
 

ْلكم خلف أد  َ ْ ََ ْ وت ، ومنْظـرَبُ ِار البـي َ َ ِ ُ ُ ِ  
ُتقول  -٨  ُ َلك: َ َالويالت ، هل أ َ ْ َ ُ َ ْ ٌنت تاركَ ِ َ َْ  

 
ًضبوءا برجـل ، تــَارة ،  َ ٍَ ْ ُِ ً ِوبمنْـسـر ُ ِ َ ِ َ  

َومستنْبت يف مالك، العـام،  -٩  ْ َُ ِ ٌ ِ َ   ّننيإَ
 

َأراك عىل  ِأقتـاد رصمـاء ، مذكــر َ ْ ُْ َ َ َْ ِ َ َ  
ِفجوع ألهل الـصاحلني ، -١٠  ٍمزلـة ٍ َّ َ َ  

 
ُخم  ِوف رداها أن تصيبك ، فاحــذرَ َ ْ َ َ ٌ  

ْأبى اخلفض من -١١  َ ََ َ ـة ْ ٍيغشاك من ذي قرابـ ِ َِ َ ْ ََ ْ  
 

معاصـم  ِومن كل سـوداء اـل ِ َ ْ ْ ََ َِ ِّ ر ِ َتعـت َْ  
وه ، فــال أرى -١٢  د أـب ىء زـي َومستهـن ٌ ْ َُ َ ٌ َْ ْ ََ ِ  

 
ًله مدفعا  َ ْ َ ُ ري َ اءك واصـب ِ، فاقنَي حـي ِ ْ َ ََ ْ ْ َ  

ُحلى اهللاُ صعلوكا ، إذا جـن ليلــه -١٣  ْ َّ َ ْ ُُ َ ُ َِ ً َ  
 

مشاش ، آلف  ِمصايف اـل ِ َ ُ جـزر ًاَُ ِكـل ـم ِ ْ َ َّ ُ  
                                                         

 الفـاريس  كتاب احلامسة ، لزيد ورشح٣٥٨ إىل ١/٣٥٦ للمرزوقي ج ،احلامسةديوان رشح : ينظر )  ١(
  .٢/٢٥٠ ج للدكتور حسن جعفر نور الدينوموسوعة الشعراء الصعالك ، ٢/٢١٨ج

   .١٨ سبقت ترمجته يف ص) ٢(



 
 

 
٢٨٧ 

ٍيعد الغنى من نفسه كـل ليلــة -١٤ ِ ِ َِ َ َّْ ْ ُ َُ ْ َ ُّ  
 

َأصاب  ق ميـسـر َ ِقراهـا من صدـي َّ َُ َ ٍْ ِ ِ  
ًينَام عشـاء ثـم يـصبـح طاويـا -١٥  ُُ ْ ُ َِ َّ َ َُ ِ  

 
ـر  ـمتعفـ ـه ال حـُت احلىص عـن جنْب ِـي ِّ َ َ ْ ََ ُ َ َِ ِ َ ُّ  

ّقليل التمـاس الـزاد إال لنفـ -١٦  ْ َِ َِّ ِ َ ِ ِسهَ ِ  
 

مـجور  ِإذا هو أمسى  كالعـريش اـل َّ َ َ َُ َ ِْ ِ ُ َ  
ُيعني نسـاء احلي مـا يـسـتعـنَّه -١٧  َ َِ ِ َِ ْ ِّ َ َ َ ُ  

 
محـرس  ِويميس طليحـا كالبعـري اـل َّ ُ َْ َ ُ َِ ِ ًِ َ  

ُولكن صعلوكا  صـحيفة -١٨  َ ًِ َِ ْ ُ ّ ِوجهــه َُ ِ ْ َ  
 

متنَـور  س اـل ِكضـوء شهـاب القاـب ِّ َ َْ ُ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ َ  
ًمطال -١٩  ِّ ُعلــى أعدائــه يزجــرونــه ُ ُ ََ َُ ْ ِْ ِ َ  

 
ح  منـي ِبساحتهم  زجـر اـل ِ َِ َ ْ َْ ََ مشهـر ِ ِاـل َّ َ ُ  

ـهوإذ -٢٠  راـب ــت ـنُـون اقــ ُ  بعـدوا ال يأم َ ُ َِ ْ َ َ َ ُ  
 

َتشـوف  ُّ َ متنَظــر َ ِأهـل الغائــب اـل َّ َ ُ ِ ِ ِ ْ  
َفـذلك إن يلـق الـمنيـة -٢١  َّْ َِ َ َ ْ َيلقهـا ِ ْ َ  

 
ـِيدا  وإن   ْحـم ًِ ِيستغن يوما  فأجـدَ ْ ْ َ ًَ ِ ْ َ   رْ

                                                         
 أليب سـعيد عبـد امللـك األصـمعياألصمعيات :  ، وينظر ٥٣ ، إىل ٤٥ديوان عروة بن الود ، ص )  ١(

  واألبيـات . األصميعات الديوان و أبيات يفةّوبعد البيت األخري ست، األصمعية العارشة ، ٣٥ص
  .٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤، ١٣[ يف احلامسة 

 :معاين املفردات   
أم حـسان كنيـة . اتركينـي :  ذرينـي -٢. ه زوجتـ: بنت منـذر . خففي : يل اق - ١) : ١٤٦ (-١١  

ًطائر اعتقد اجلاهليون أنه خيـرج مـن رأس املقتـول غـدرا ، فيـرصخ اسـقوين :  اهلامة -٣. زوجته 
ِصري . اسقوين حتى يؤخذ بثأره  ّ : املنكـر . مأوى الظباء وهنا كناية عـن القـرب :  الكناس -٤. قرب : َ

.  منعكم وصانكم :  كفكم -٧. املشفق : اجلزوع . حلظ كناية عن ا:  فاز سهمي -٦. غري املعروف 
األماكن التي جيلس فيها اخلدم واملحتاجون وتكون عادة خلف بيوت : املقاعد خلف أدبار البيوت 

الزحـف : الـضبوء . ّأنزلت عليك املصائب ، وهو دعـاء مـستحب :  لك الويالت -٨. امليسورين 
مـا بـني : من اخليل ما بني الثالثة إىل العرشة ، وقيل : املنرس . السائر عىل رجليه : الرجل . املتخفي 

  .ما بني األربعني إىل اخلمـسني أو إىل الـستني ، أو بـني املئـة واملئتـني : الثالثني إىل األربعني ، وقيل 
= 



 
 

 
٢٨٨ 

ابنــة "يف بدايــة هــذه األبيــات خاطــب الــشاعر زوجتــه : معنــى األبيــات 
انرصيف عني وال تكثري : ويدعوها إىل اإلقالل من كثرة اللوم حيث يقول "منذر

السهر كام تشائني ولكن ال تلوميني  بالنوم أو بعيل اللوم و ابحثي عام يشغلك إما 
وسوف أشرتي هبا ذكرا خالدا الن الفتى ليس خالدا بذاته وإنـام فأنا بعت نفيس 

وال يـزال يكـرر قولـه ذرينـي واتركينـي . ذكر أحاديثه هي التي تبقى بعد موتـه 
 هـذا  بطـوايفّ لعيل-وهذه هي حياة الصعلكة املعتادين عليها  -أطوف يف البالد 

سـوء حمـرضي  أخليك  حرة بمويت ومل أكن جزوعا إذا حصل هذا أو أغنيك عن 
أي أغنيك عن عدم الوقوف عىل أبواب األغنياء وإنام أغنيك بام جتـود بـه يـداي 

                                                        = 
الناقـة التـي تلـد : الرصماء . أدوات الرحل : األقتاد . السنة : العام  .  ومرتاح متأن:  مستنبت -٩ 

والعرب كانوا يكرهون الناقة التي تنتج الذكور ، ويتشاءمون من ذلك ؛ فـرضبوا األذكـار . كور الذ
موضـع : املنزلة . ذوو املعروف ، ال ذوو الدين : الصاحلون . ؤمل ت:  فجوع -١٠. ًمثال لكل مكروه 

أي : عاصـم سود امل. حيل بك : يغشاك . ّالدعة والسكون :  اخلفض -١١.  اهلالك : الردى . الزلل 
تغـشى : تعـرتي . وكثرة العيـال . كناية عن الفقر . ّاسودت يداها من العمل وحتريك النار والرماد 

فرك الـيشء اليـابس عـن الثـوب : حت . ًجائعا : ًطاويا .  العشاء أول الليل -١٥. طالبة املعروف 
 املـصنوع مـن جريـد البيـت: العـريش . طلـب :  التمس -١٦. املتمرغ بالرتاب : املتعفر . وغريه 

  املتعب من : ّاملحرس . الذي أصابه الكلل واإلعياء :  الطليح - ١٧. ّاملتهدم : ّاملجور . النخل وغريه 
طالـب القـبس ، : القـابس . الكوكب املنري :  الشهاب -١٨. أو الناقة التي ال شحم عليها . اجلامل 

صـاح بـه : زجـره . ًمـرشفا علـيهم : أعدائه ً مطال عىل -١٩. امليضء : املتنور . وهو شعله من نار 
. ّتطلع إليـه : ّ تشوف -٢٠. املشهور : املشهر . قدح من أقداح امليرس ال نصيب له : املنيح .  يردعه 
 .أي هو جدير بذلك : أجدر . يصيب غنى : يستغن . ًحممودا : ً محيدا -٢١



 
 

 
٢٨٩ 

فعروة ال تعطيه نفسه أن يمد يده لغـريه وال تعطيـه أن يعتمـد . ومن تعب نفيس 
عىل غريه وهناك فرق بني من يكون فقريا يعتمـد عـىل غـريه ومـن يكـون فقـريا 

 االستسالم لـه والتـواين وإنام العيب هو فالفقر ليس عيبا .يبحث عن رزقه بيده 
م لنـا هـذا ويبـني نـوعني مـن ّقـسُومن ثم نراه ي. عن العمل واالعتامد عىل الغري

 فيقـدم لنـا ،الصعاليك ويذكر صفات كل منهام ويذم واحدة ويمتدح األخـرى 
ويف تقديمه هلـذه الـصورة حيقـق . الصورة األوىل الصورة السلبية هلذا الصعلوك 

فالسامع يستمع إىل هذه املعاين والشك أنه ينفـر منهـا ، سيا لدى السامع تأثريا نف
فالـصورة الـسلبية بـدأها عـروة بالـدعاء عـىل . وبالتايل ينتظر الصورة اإلجيابية 

: الصعلوك الفقري الذي ال زاد له وليس الصعلوك الذي ينهب ويـسلب  فيقـول 
ويلتقط ، ذا أظلم عليه الليل زاد اهللا كل فقري يرىض عيشه بأن يطوف يف املجازر إ

لكونـه ،ه الـصفة ويدعو هبالك صاحب هذ، املشاش منها ويالزمها حبا هلا فقرا 
ّذلفهذا الـصعلوك الـذي ألـف الـ، ينكرها ويذمها   بـاللجوء إىل بقايـا اللحـوم ّ

وألف مقاربة األغنياء واللجوء إليهم وهذان األمران مرفوضان لـدى ، والعظام 
 لزوجته قال أغنيك عن سوء حمرضي فهذا هو السوء الـذي عروة فهو يف خطابه

 ،وال يزال يصف هذا الفقري فيقول إنه ينام عشاء أي ينام الليل كله ، ينكره عروة 
وعند صباحه ينفض احلىص عن جنبه وهو متكاسل راغب يف إكامل نومه معتمـد 

ورة وبعد هـذه الـصورة الـسلبية للـصعلوك يقـدم لنـا الـص، يف رزقه عىل غريه 
أي ولكن فقريا مرشق الوجه » ولكن صعلوكا « : اإلجيابية التي يمتدحها ويقول 

بل إن صفيحة وجهه ، ر الدهر فيهّثأوال يتذلل إذا ، اليتخشع لفقره ،صايف اللون 



 
 

 
٢٩٠ 

وإن ، ٍصعلوك مطل عىل أعدائه غاز ومغـريفهذا ال ،بس املتنور كضوء شهاب القا
احتهم وهم يزجرونه حتى يبتعد عنهم ويرى حياته دائام قريبة من أعدائه فهو بس

وصـعلوكنا هنـا يعـيش  ،فالصعلوك السابق كان ينام ،  منه ٌجرهم له خوفأن ز
ه اليأمنون اقرتابه فهـم يف حالـة ؤوأن أعدا ،حياة مغامرة وسهر قريبا من أعدائه 

وحيـاة الغـزو هـذه جعلـت . انتظار دوما هلذا الغزو حتى لو كانوا بعيدين عنـه 
ه يفكرون فيه دائام وهم ينتظرونه حيث أثـر هـذا الـصعلوك عـىل عقـوهلم أعداء

 ال يفكر باملنية فإذا هو لقيها يفرح هبا ألنه إذا لقيهـا سـيكون حممـود  فهو،بغزوه 
وإذا استغنى فهو جدير هبذا الغنى ألنه اجتهد يف سبيل  -أحاديث تبقى  -الذكر 

ا عىل الغنـى دل عـىل أن حيـاة عـروة فتقديم املنية هن. هذا املال الذي يسعى إليه
فهنا رسم لنا عروة صورتني للصعلوك األوىل ، وحياة أي صعلوك مرتبطة باملوت

أو أن ،بالطبع إنام ينتمي للصعلوك الثاين  "عروة "تتسم بالقبح والثانية تتسم باجلامل و
  .الصعلوك الثاين يرمز لعروة

ْوقال عروة بن الورد) :   ١٥٧(-١٢ َْ ْ َ ُُ:  

َّقلت لقوم يف الكنيـف تروحـواف -١ َْ َ ِ ِ َِ ٍ َ ُُ ْ  
 

ــاوان رزح  ــد م ــا عنْ ــشية بتنَ ِع َّ َُ ََ ََ ََّ ِْ ِِ  
ْتنَالوا الغنى أو تبلغوا بنُفوسـكم -٢  ُ ِ ُِ ِ ُ ُ ُْ َ َ  

 
ــربح  ــن محــام م ِإىل مــسَرتاح م ٍِّ َ ُ َ ْ ٍُ ِ ِْ  

                                                         
عبـد اهللا . ومـستفاد مـن رشح د.  ٤٢٤ إىل ٤٢١ص /١رشح ديوان احلامسة للمرزوقـي ج: ينظر )  ١(

 .العضيبي 
    .١٨ صسبقت ترمجته يف )  ٢(



 
 

 
٢٩١ 

ًومن يـك مـثيل ذا عيـال ومقـرتا -٣ ْ ِْ ُ ََ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ُ  
 

ْمن املال يطرح نف  َْ ْ َ ََ ِ ِسه كل مطرحِ َُ َ َْ َ ُ  
ــة -٤  ــصيب رغيب ــذرا أو ي ــغ ع ًليبل ً َْ َ ُ ْ ْ َِ َِ ِ ُ َ ُ  

 
ِومبلغ نفس عذرها مثل منْجح  ِ ُ َ ُُ ْ ْ ِْ َ ُ ٍ َ ُ ِ ْ َ  

َلعلكم أن تـصلحوا بعـدما أرى -٥  َْ َْ َ ُ ْ َُ َّ َْ ُ  
 

َنبات العـضاه التائـب املـَرتوح  ِّ ََ ُ ِ ِ ِ َِّ ََ َ  
ْينُوؤون باأليدي وأفضل زادهـم -٦  ِ ِ َ َُ ْ ََ َ ْ ََ  

 
َّبقي  ِة حلـم مـن جـزور مملـحَِ َّ ََ ُ ٍُ َ ْ ِ ٍ ُْ  

 :معنى األبيات  
وقيامه بأمرهم حتى ، يذكر عروة بن الورد يف البيت األول حال أهل الكنيف

حيث إنـه أمـرهم بـاخلروج يف طلـب ،وندبه إياهم حتى خرجوا معه ، صلحوا 
 ويف البيت الثاين يأيت جواب األمـر الـذي كـان يف البيـت. الغنى وطلب الرزق 

                                                        
 أليب فـرج األغـاين: وينظـر يف .  قدم لـه، ٢٧-٢٦ص رشح ابن السكيت  ،ديوان عروة بن الورد )  ١(

  ] .٤، ٣، ٢، ١: [ واألبيات يف احلامسة هي  .  ٣/٨٢ جاألصفهاين
 :معاين املفردات   
حظرية من خشب أو شجر تتخذ للامشية ، تقيها مـن الـربد والـريح، : ف  الكني-١) : ١٥٧ (-١٢  

واد فيـه : مـا وان . ّسريوا يف الرواح ، أي العيش : تروحوا . وقد اختذها مجاعة عروة للغرض نفسه 
 .سقطوا من األعياء : ّرزح . ماء 

الـذي :  املقـرت -٣. الشديد : املربح . املوت : ِاحلامم .  مكان لالسرتاحة ، أو الراحة :   املسرتاح -٢  
يقيم حجـة عـىل أنـه فعـل مـا : ًيبلغ عذرا . احلجة :  العذر -٤. ًيرمي بعيدا : يطرح . ضاق عيشه 

من خيرجها مـن اإلحـساس بالـذنب ، ومـن : مبلغ نفس عذرها . ما يرغب فيه : الرغيب . بوسعه 
ّتـروح . الراجـع : التائب . له شوك نوع من الشجر :  العضاه -٥. الظافر : املنجح . هتمة التقصري 

ـيهم أيـدهيم فـال يـستطيعون :  ينـؤون باأليـدي -٦.  ّتعطر بالورق قبل الشتاء من غري مطر : الشجر  أي ثقلـت عل
 .ًالناقة التي سمنت قليال : ّاجلزور اململح . الناقة املذبوحة : اجلزور . ّرفعها إال بجهد 



 
 

 
٢٩٢ 

فإما أن تبلغوا حـد الطلـب الـذي ، سريوا واجتهدوا تنالوا الغنى :األول ومعناه
لطلبكم للرزق واجتهادكم فيه وإما ،يفيض بكم إىل املوت املريح الباسط لعذركم 

لعلكـم  :ومن ثـم يقـول هلـم . واملوت والنجاح سيان ، أن تصيبوا رغيبة الغنى 
وتنبت حلومكم كام صلحت هـذه ، تصلحون بعدما أرى بكم من اجلهد واهلزال 

وأفضل زادهم ، لقد أخرجتهم من ماوان : ويف البيت االخري يقول ،العضاه بعد اليبس 
  . من شحمٍءأي به أدين يش: ومملح ، حلم بعري قددته فوزعته بينهم 

  : اهللا بن سربة اجلريش عبد وقال) :   ١٦٣(-١٣
ُإذا شالت اجلوزاء والنَّجم طـ -١ ُ َْ ْ ِ َ َ ٌالعِ ِ  
 

ُفـكل خماضات الفرات معـابر  َِ ِ ُِ َ َ َ ُّ ُ  
ـــري بإذنـــه -٢  ـــن األم ِوإين إذا ض ِ ِ ُِ َّ َ ّ  

 
ـادر  ُعىل اإلذن من نفيس إذا شئت ق ِ ُِ ْ ْ َْ ِ ِ  

إذا اشتد احلر وارتفعت اجلوزاء يف أول الليـل إىل كبـد الـسامء :معنى البيتني  
 يل أهـرب منـه وطلعت الثريا عند السحر فكل خماضة من جوانب الفرات معـرب

 معناه إذا  »...إذا ضن األمري بإذنه«  :ن املاء يف ذلك الوقت يكون ناقصا وقوله أل

                                                        
   .٤٦٦ إىل ٤٦٤/ ١قي جسة للمرزورشح ديوان احلام: ينظر )  ١(
   .٢٣ سبقت ترمجته يف ص) ٢(
  .٢/٤٨٣للمرزوقي ج، احلامسة ديوان رشح : ينظر )  ٣(

 :معاين املفردات   
أي طـالع وقـت : طالع . يريد به الثريا : النجم .  أي ارتفعت :  شالت اجلوزاء -١) : ١٦٣ (-١٣  

 .بخل :  ضن -٢.  أو ركبانا مجع خماضة ما جاز الناس فيه مشاة: املخاضات . الغداة 



 
 

 
٢٩٣ 

ـيض املـاء وجـزره يف ،متنع األمري من اإلذن يل  وصـدين الوقـت عـن مـرادي انتظـرت غ
 .الفرات حتى أعرب فيه وأهرب بنفيس عن بابه ألنه منعني من نفسه 

 : ديقال الشنفرى األز) :    ١٦٥(-١٤
ٌفال تقـــربوين إن قبــري حمــرم -١ َّ ُِ ْ َ َّ ْ َ  
 

ِعليكم ولكن أبـرشي أم عـامر  ِ َِّ ُْ ْ ْ ُ  
َإذا احتملت رأيس ويف الرأس أكثري -٢  ْ َ ِ ُ  

 
ِوغودر عنْد امللتقى ثم سـائري  َِ َُ ُ  

ُّهنالك ال أرجــو حيـاة تـسـرين -٣  ُ ًْ ُ َ  
 

ِسمري الليـايل مبـسال بـاجلرائر  ً ْ ُ َ  
ُلقلــت هلــ -٤  ْ ًا قــد كــان ذلــك مــرةُ َّْ َ  

 
ِولست عىل ما قد عهدت بقـادر  ِ ِ ْ ِ ُ ْ  

حرم الشاعر قربه بعد موته وذلـك ليـصف شـجاعته أمـام : معنى األبيات  
، فانه حرام علـيكم دفنـي ، أعدائه وقلة اكرتاثه باملوت فقال ال تدفنوين يف قربي 

عىل علم بان أعداءه ه كان ّنأأو ، ولكن اتركوين تأكلني الضباع وهي تأكل اجليف 
ِ هلم انه ال هيمه دفن ّنيفهو يب،ّألن إكرام امليت دفنه ،ال يكرمونه بالدفن بعد مماته  ُ

فهو شجاع قبل موته وبعد موته وكأنه يقول ال هيمني عدم دفـنكم يل ، أو مل يدفن
                                                        

   .١٩ سبقت ترمجته يف ص) ١(
 – بــريوت – دار اجليــل ،٢٩ ص،رشح الــدكتور يوســف شـكري فرحــات  ،  ديـوان الــصعاليك ) ٢(

واألبيات هي التـي يف   .  ٢١/٢٠٥ ج، أليب فرج األصفهايناألغاين: وينظر لألبيات يف . م٢٠٠٤
  ] .٣، ٢، ١: [ احلامسة هي 

 :ردات معاين املف  
. املرهــون : املبــسل . امتــداده :  ســجيس الليــل -٣. كنيــة الــضبع :  أم عــامر -١) : ١٦٥ (-١٤  

 .ما قد تعودت :  ما قد عهدت -٤. اجلرائم : اجلرائر



 
 

 
٢٩٤ 

ًفال تدفنوين ولكن أبرشي أم عامر أصبحت طعام لك فال أبايل لكوين شـجاعا يف  ً
وذلك أنـه خياطـب ، اي ادفنوين » ال تقربوين « ّوقيل إن مراده من قوله . احلالتني

التـدفنوين حتـى :أعداءه الذين قتلوه وهو يعلم أهنم ال يطيعونه فيام يقول فقـال 
وذلك إن قتل وتـرك بالفـضاء ومل ،بل مراده احلث عىل طلب ثأره :يدفنوه وقيل 

يف  -أره  ولكـن املعنـى األول يدفن كان أشد عىل قومه وأدعى هلم إىل الطلب بث
ـأكيل اذا تركـت ومل أدفـن أ - نظري ُقرب للصواب لكونه قال أبرشي أم عامر إي أبرشي ب

 . ) أبرشي أم عامر : (ّوقلة االكرتاث ملا برشها بقوله ولو مل يكن معناه الشجاعة 
بمعنـى أن الـضبع احتملـت ) إذا احتملوا رايس ويف الرأس أكثـري(وقوله 

ها باإلكثار من أكل الرأس  الن الرأس جمموع فيه احلـواس الـسمع رأسه ويوصي
وأن اإلنسان يعـرف مـن رأسـه ال مـن ، والبرص والذوق والشم والنطق والعقل

ويف هذا البيت . بمعنى أهنا حتمل رأسه وتكثر من أكله حتى ينتهي هنائيا ، جسده 
باع  إذا أكلـت يرد املعنى الذي يقول إن مراده احلث عـىل طلـب الثـأر الن الـض

مـا دام ، وسوف ينتهي بمجرد أكل الرأس، الرأس مل يعرف اإلنسان  من جسده 
، قد قال هلا ويف الرأس أكثري حيث إنه بعدها ال يرىض بحياة ترسه لكثرة جرائره

ايل بـاملوت وال باحليـاة ال يبـ، رسور بعد املنية مـن كثـرة اجلرائـرفهو ال يتوقع ال
فهذه هي حياة الصعاليك ال يفكـرون ،  املشاق والصعابإذ إنه تعود عىل، اهلانئة

 .يف املنية لكوهنا نصب أعينهم من كثرة غاراهتم
                                                        

ــوان احلامســة ، للمرزوقــيرشح :ينظــر )  ١( ــد الفــاريس  كتــاب احلامســة ، لورشح،  ٤٩١ إىل ٤٨٧ص ، ٢ج ،دي   زي
 ٢٦٣-٢٦٢ص ، ٢ج



 
 

 
٢٩٥ 

  كنايـة عـن أنـه لـن يرجـو حيـاة تـرسه مهـام طـال : ويف قوله سمري الليايل 
 . الليل

إشـارة عـىل أنـه سـلم عـدوه ، َمسلام بالذنوب واجلـرائم : ًومبسال باجلرائر 
 . أعامله

وعدم خوفه مـن األعـداء ، ناسبت باهبا حيث تدل عىل الشجاعة واألبيات 
 .وعدم خوفه من املنية

ًوقال تأبط رشا) :   ١٦٦(-١٥ َّ َّ َ: 
َوقـــالوا هلـــا ال ت -١ َ َُ َ َ ُنْكحيـــه فإنـــهَ َّ َ ِ ِ ِ  
 

ــا  َألول نــصل أن يالقــي جممع َْ َ ِ َ ُ ْ َّْ َ ِ َ ِ  
ْفلم تر من رأي فتـيال وحـاذرت -٢  َ َ َ َْ َ ََ َ ًْ ِ ٍِ ْ َ َ  

 
ُّتأي  َمها من البس الليـل أروعـاَ َ ْ ْ َْ ََ ِِ َّ َِ ِ  

ــه -٣  ــرب مه ــوم أك ــرار النَّ ــل غ ِقلي ِِّ ُ َ ََ ْ َ ِ ْ ِ ُ ِ َ  
 

َدم الثأر أو يلقى كــميا مـســفعا  ّ َ ْ ََّ ً َ ََّ ُ ُِ َ ْ َ ِ ْ  
ـــه -٤  ـــشجع قوم ُيامصـــعه كـــل ي ْ ُ ِّ ُ ُ ُ ُُ ََ َ ٌُّ ِ  

 
ــشجعا  َوما ضـربه هـام العـدا لـي َّ ُ ُ ُ ََ َ ِ َ ْ ََ َ  

َّقليــل ادخــار الــز -٥  ِ َ ِّ ُ ِ ًاد إال تعلــةَ َّ َِّ َِ  
 

َفقد نشز الرشسوف والتصق املعـا  َ َِ ْ َْ َُ َ ُْ ْ ُّ َ َ َ َ  
ُيبيت بمغنَى الوحش حتى ألفنَـه -٦  َ ْ َ َْ ِ َ َِّ ْ ْ َ ِ ُِ  

 
ـبح ال حيمي هلـا الدهر مرتعـا  َويص ُ ْ ُ ََ َّْ َ َ ْْ َ َ ِ َ َ ِ  

ٍعــىل غــرة أو هنــزة مــن مكــانس -٧  َِ ِ ٍ ٍ َِ ُ ُ َّْ َْ َْ َ  
 

َّأطال نزال القوم حتـ  َ ِْ َ َْ َ ََ ِ َى  تسـعـسعاَ َْ َ َ  
ــه -٨  ــد أن ُومــن يغــر باألعــداء ال ب ُ ُ ْ ََّ َّ ََ َ ِ ْ َ ِ َ َْ  

 
َسيلقى هبم من مرصع املوت مرصعا  َ َْ َ ْ َ َ ْ َِ ْ ْ ََْ ِْ ِ ِ َ  

 
                                                        

   .١٨ص قت ترمجته سب)  ١(
 



 
 

 
٢٩٦ 

ُرأين فتى ال صـيد وحـش هيمـه -٩ ْ َ ْ َ َ ُّْ ُ ً َِ ٍ َُ َ َ  
 

َفلو صافحت إنسا لصافحنَه معا  ُ ْ َ َ ََ َ ً َ ََ َْ ْ  
َولكن أرباب املخاض يـ -١٠  َ َ َّ َِ َ َْ َْ َ ْشفهمِ ُ ُّ ُ  

 
ـيعا  ـتفروه واحــدا أو مــشــ َإذا اقـــ َّ ْ َ َُ ُ ًُ َ ْ َِ َ  

ِ عمــــرت أعلــــم أننــــيّوإن -١١  ِّ َ َُ ْ َِّ ْ ُ ُ  
 

َسألقى سنَان املوت يـربق أصـلعا  ْ َ َْ َْ َْ ُ َ َُ ْ َِ ِ َ  
َوكنْت أظن املوت يف احلي أو أرى -١٢  ِّ ََ َ َْ ْ ُّ َِ َ َُ ُ ُ  

 
َألــذ وأ  ََ َّ َكــرى أو أمــوت مقنَّعــاَ َْ ُ ُ ََ َ َ ْ  

َول -١٣  َست أبيت الدهر إال عىل فتىَ ََّ َ َ ُ َُّ َ ْْ ِ َ  
 

َأسلبه أو أذعر الرسب أمجعا  َ ْ ُ َُ ْ َ ُ َ ُْ ِ ُِ َْ ِّ  
                                                         

هذا البيت عند زيد الفاريس بعد قوله يبيت بمغنى الوحش واعتمدت يف الرشح كام وجد يف ديـوان )  ١(
 - مـن جهـة نظـري -أفضل ، احلامسة عىل انه بعد هذا البيت حتى يتم املعني يف بيتني عن الوحش 

حيث إن املرزوقي يف )  باألعداءمن يغر(وبقوله و) أطال منازله القوم( من أن يعرتض الكالم بقوله
 . رشحه قال انه رجع لذكر الوحش بعد أن اعرتض 

أليب فــرج األصــفهاين األغــاين : وينظــر لألبيــات يف  ، ٤٠إىل ٣٨ص ، ديــوان تــأبط رشا : ينظــر )  ٢(
  ] .١١ إىل ١من [ واألبيات التي يف احلامسة هي  .  ١٦٥-٢١/١٦٤ج

 : معاين املفردات   
ًأن يالقـي جممعــا . يعنـي أول املعركـة : أول نـصل . ال تتزوجيـه :  ال تنكحيـه -١) : ١٦٦ (-١٥  

القليـل مـن :  الغـرار -٣. احلديد الفؤاد : األروع . م البقاء بال زوج ّيأّ الت-٢. ًيسقط قتيال : يقصد
قومـه يـشجع . جيالده ويقاتله :  يامصعه -٤ .املتغري لون الوجه : املسفع . الشجاع :  الكمي .النوم 

. متـرد وبـرز : نـشز . مـا يتعلـل بـه :  التعلة -٥. مجع اهلامة وهي الرأس : اهلام . أي يشجعه قومه 
املكـان الـذي :  املغنـي -٦. البطن : واملعي . مقاطع األضالع التي ترشف عىل البطن : الرشسوف 
املـالزم : املكـانس  . الفرصـة: النهـد النهـزة . الغفلـة :  الغـرة -٧. اعتدن عليه : ألفنه  . تغنى فيه

  .  ع الـشهر إذا وىل أكثـره تسعـسعا مـن قـوهلم تسعـس.  للكناس وهـو مـأوى الغـزال يف الـشجرة 
يقصد لو أن الوحوش : فلو صافحت .  يقصد رأت الوحوش ن رأي-٩. حيمل عىل القتل :  يغر-٨

. تفـروه أي تتبعـوه إذا اق. أي هيـز هلـم : يـشفهم . النوق احلوامل :  املخاض -١٠. ًتصافح إنسانا 
ًمنكـشفا بـارزا : يلمـع أصـلعا : يـربق . نصل املـوت :  سنان املوت -١١. ًعا أي غري منفرد يمش ً .  

= 



 
 

 
٢٩٧ 

بدأها بقول القـائلني هلـذه املـرأة التـي خطبهـا ورجعـت يف : معنى األبيات
ال تنكحي رجال تكون منيتـه عنـد أول نـصل إذا لقـي : ّكالمها خوفا من تأيمها

وسفه رأهيا الذي اختذته من رفضها له ويقول مل تـر ، وتبقني بعده بال زوج ، مجعا
وحـذرت مـن ، هذه املرأة من الرأي ما يغني غناء فتيل عندما سمعت ملـشورهتم

ًبقائها أيام من رجل ركاب الليل قوي شجاع حديد الفؤاد وبـدأ بعـدها يـصف . ِّ
، لـه ًنفسه بكونه البس الليل أروعا فهو البس الليل ال خياف منه إذا جعله لباسا 

P O N ﴿  نس االستعارة التـي  يف قولـه تعـاىلوهذه االستعارة من ج

Q ﴾.  
القليـل :  فغرار النوم يراد هبا  »قليل غرار النوم« ومازال يصف نفسه بقوله 

فقليـل هـي نفـس غـرار ، من النوم حيث إنه ال جيوز أن يكون املعنى هنا مكررا
فـإذا ، نوم وإنه ال ينام إال اقل من القليلولكن املعنى هنا للتأكيد يف قلة ال ،النوم 

، وإنام يفهم أن نومه قليـل فقـط، قال غرار النوم بدون قليل ال يتم له هذا املعنى 
 ، ةولكن الشاعر أراد أن يبن أن نومه اقل من القليل وهذه صـورة تعبرييـه دقيقـ
أو ،ر فنومه هبذه الصورة ألنه ال هيمه النوم ولكن أكرب هم عنـده هـو طلـب الثـأ

                                                        = 
مـن : املقنـع . أزيـد : أكـرى . ًكنت أعدين ميتا ما لبثـت يف احلـي :  كنت أظن املوت يف احلي -١٢

عر عند رؤيته ، يقصد أنـه يقصد رسب احليوانات يذ:  أذعر الرسب -١٣. يلبس البيضة عىل رأسه 
 .يقيض حياته بني صيد وقنص 

   .٢٦: سورة األعراف ، آية ) ١(



 
 

 
٢٩٨ 

ّمالقاة كمي مسفع أو ،  قـت حاجتهـاأي يالقي شجاعا ال يظهر شجاعته إال و، ّ
ًمتخبئايالقي رجال  ِّ  . يف سالحه َ

مالقاة الشجاع ومل يقـل أي رجـل فتأبط رشا يذكر أن مهه هو طلب الثأر أو 
. بل وصفه بكونه شجاعا أو متخبئا بسالحه يـدخل معـه يف حـرب وقتـال  ،ال

فال حياربه ويضاربه حتـى يقـال ، لنفسه وإنام للذب عن قومه وحربه وقتاله ليس
فهو عنـدما وصـف خـصمه بالـشجاعة كـأنام ، بأنه شجاع وإنام للذب عن قومه

والثناء عىل اخلـصم كالثنـاء . حيث إنه ال يشاطر إال الشجعان، وصف قوة نفسه
لدرجـة ، ومازال يصف حاله بأنه قليل ادخار الزاد إال بمقدار ما يتعلل به . عليه

فهـو ، فالتصقت رؤوس أضالعه ببعضها من الضعف واهلـزال ، ّانه أثر ذلك فيه
وأمـا مـأواه ومنزلـه ففـي ، ّوإنام زاده قليـل أثـر يف جـسمه ، ليس بمتنعم رهل 

ومـن كثـرة مـا يلجـأ إليهـا ألفـت ، الصحاري حيث هي أيضا مأوي الوحوش 
فـال ، وف عنهـا بغريهـا ّفهو ال حيميها وال يروعها ألنه مرص، الوحوش وجوده 

هلـا وال بمجـاهرة ، ال عىل غفلة منها واغرتار منه إياهـا، حيافظ عليها وال يرتقبها
ال هيمه ف  .أنست بوجوده فلم تنفر منه ألهنا رأتهفالوحوش . وال مكاشفة دوهنا 

ملزاولة الغارات ومنازلة الكامة منذ ترعرع عنها وإنام مهه مرصوف ، صيد الوحش
وهذه إشارة إىل ما تنقل فيه عىل تغري األحوال وميض .  شبابه وتسعسع إىل أن وىل
وأصبح ، وهتييج الغارات ، وإيقاع الوقعات ، من اكتساب العداوات ، األوقات 

َيزاول ذلك يف كل وقت حتى أولـع هبـا  ِ ويقـول إن مـن أولـع هبـذه الغـارات . ُ
األيام مـرصعا مـن من ومنازلة الوقعات ومضاربة األعداء البد أنه سيلقي يوما 



 
 

 
٢٩٩ 

فكام جاءهم . إما هم وإما هو، ن تلك الوقعات تؤدي إىل ذلكأل، مصارع املوت 
حتـى وإن طـال بـه األمـد يف مزاولـة هـذه ، املوت منه سيأتيه املوت منهم يومـا

 .املصارع فالبد أن املنية ستأيت بعد طول عمر
، طال عمره أو قـرصإن  هناية كل إنسان املوت . وهذا البيت خيتم به حكمة 
قتال لكثرة مـا الوتأبط رشا كأنه عرف منيته يف . وهو مؤمن بام يكتب له يف القدر

ن طال عمره سيظل يف نفس هذا األمر إكأنه و.  لذلك قال سنان املوت ، خيوضه
وهـذا البيـت األخـري يربطنـا . ال يتغري من قتال لقتال حتى تكون منيته بـسنان 

، رأة خافت من قول القائلني هلا إن منيته مـن أول لقـاء بالبيت األول حيث إن امل
إن طال عمري أو قرص فحتام سـتكون هنـايتي : فهنا يرد عليها باجلواب يقول هلا 

 .هي املوت سواء يف أول لقاء أو يف وسطه أو منتهاه
َوقال جحدر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ) :   ١٦٩(-١٦ َ ْ َْ ُ َ : 

َقد يتمت بنْتي وآم -١ َِ ِ َ ْ ِت كنَّتيَ ْ 
ّوشعثت بعد الدهان مجتي  -٢ ُ ِْ ِّ َ َ ِ َ َ 
َّردوا عيل اخلي -٣ ُّ ِل إن أملت ــُ ََّ ََ ْ 

                                                        
ــر )  ١( ــي،رشح : ينظ ـة ، للمرزوق ــوان احلامسـ ـة ،ورشح،  ٤٩٨ إىل ٤٩١/ ٢ جدي ـاب احلامسـ ـاريس ل  كتـ ــد الفـ   زي

  .٢٦٥ إىل ٢٦٣ /٢ج 
   .٢٠ سبقت ترمجته يف ص) ٢(



 
 

 
٣٠٠ 

ِإن مل يناج -٤ ُ ْ ََّزها فجزوا ملتــْ ُّ  يـُْ
َقد علم -٥ ِ ِت والدة ماضمت ـَ َِّ َ ٌْ َ 
َما لفف -٦ َّ ِت يف خرق وشمتـَ َِّ ََ ٍ ْ 
َّكامة بالكامة التفـإذا ال -٧ ِ  ِت ــُ
ِ  أخمدج يف احلرب أم أمتت-٨ َّ َ ِ ٌ ْ  

ًيف هذه األبيات يصف الشاعر شجاعته حينام نزل حماربا مع بني بكـر حيـث 
فإن مل أطارد  خيول العـدو فقطعـوا ، إذا نزلت يف املعركة فأعطوين اخليل : يقول 

فـإن مـت يتمـت بنتـي ورملـت  .الشعر خلف شـحمة األذن : ملتي واللمة هي 
ًبعد أن قاتلت قتـاال مريـرا امرأيت  وهـذه .  شـعري يف املعركـة ّوبعـد أن اغـرب، ً

الشجاعة ليست بغريبة عني ألن والديت كانت تقول إنه من صـغري كانـت آثـار 
 .  منذ والديت ةشهامتي واضحة وظاهر

                                                        
 .١٤٦ -١٤٥ص ق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ، أليب متام ، حتقيديوان احلامسة )  ١(

 :معاين املفردات   
  . زوج األخ ويريـد هبـا هنـا امرأتـه : والكنـة . التي بقيـت بـال زوج :  األميمة -١) : ١٦٩ (-١٦  
:  أملـت -٣. جمتمع شعر الصرب : اجلمة . اجلالد وهو القتال : الدهان . اغربار الشعر :  الشعث -٢

  . الـشعر خلـف شـحمة األذن : اللمـة : القطـع : اجلـز . املعاجلـة يف القتـال : اجزة  املن-٤. نزلت 
 .الناقص اخللق : ج د املخ-٨

 



 
 

 
٣٠١ 

فالشاعر يصف شـجاعته وحرصـه عـىل لقـاء العـدو  وال هيـاب املـوت يف 
 .القتال

  :قال بعض لصوص بني طيء ) :      ٢٠٨(-١٧
ْوملـــا أن رأ -١ َ ـــى شـــميطّ ٍيـــت أبنَ ْ َْ ُْ ُ  
 

ـــاب دوين  ُبـــسكة طـــىء والب ُ ٍ ِّ ِ َِّ ِ  
ـــصا وعلمـــت أين -٢  ـــت الع ِّجتلل ُ َ َُ ْ ِ َ َ ْ َّ َ َ  

 
ُرهـــني خمـــيس إن أدركـــونى  َُ َْ َِّ ٍْ ِ َ ُ ِ  

ـــيال -٣  ـــم قل ـــت هل ـــو أين لبث ْول ُ ِّْ ِ َ َْ  
 

ِجلــــروين إىل شــــيخ بطــــني  ِ َ ٍْ َ ُّ َ َ  
ٍشـــديد جمـــامع الكتفـــني بـــاق -٤  ِ ْ َ ِ ِ َِ ِ َ  

 
ِعىل احلـدثان  َ َ ِ خمتلـف الـشؤون َ ُّ ُِ ِ َ ْ  

عنـدما تعـرض سطر هذه األبيات ملوقف معني حصل له : معنى األبيات  
 ووصل خربه إىل عيل بن أيب طالب - وقد كان لصا عاديا وفارسا -إلبل التجار 

 فبعث إليه أمحر بن شـميط ، فـأحس الـشاعر بـذلك وركـب - ريض اهللا عنه -
                                                        

  وقصة هذه األبيات انظر ص ٢٦٩-٢٦٨/ ٢زيد الفاريس جكتاب احلامسة لرشح : ينظر )  ١(
   .٢٤ سبقت ترمجته يف ص )  ٢(
   .١٧٦ صبد املنعم أمحد صالح  أليب متام ، حتقيق الدكتور عديوان احلامسة) ٣(

 : معاين املفردات   
. اسـم فرسـه : العـصا . أي ركبـت :  جتللت -٢. الصف من الشجر :  السكة -١) : ٢٠٨ (-١٧  

  . العظـيم الـبطن :  بطـني -٣.  يف الكوفـة - ريض اهللا عنـه -اسم سجن بناه اإلمـام عـيل : خميس 
 .د البأس شدي: أي تام اخللق :  شديد جمامع الكتفني -٤

. وهذه عادة الشعراء الصعاليك يسطرون أشعارهم ملوقف أو حدث معني يمرون به أو حيدث هلـم )  ٤(
 .فكثري من األشعار تدل عىل ذلك



 
 

 
٣٠٢ 

ف شـجاعته وحـسن ختلـصه مـن ابـن و يـص فنجابه ، فهـ- أي فرسه -العصا 
، حيث إنه هرب منه خوفا عىل نفسه ، ولو أنه توقف قليال لـذهب بـه إىل شميط

أي ) شيخ بطـن ( : ّسجن خميس جزاء بام فعل ، ووصف أمري املؤمنني هنا بقوله 
 عظم الـبطن أنـه يفملسو هيلع هللا ىلص شيخ عظيم البطن صفة لكثرة علمه فقد روي عن النبي 

 - ريض اهللا عنـه -فوصف الشاعر هنا عيل بـن أيب طالـب هو لكثرة علمه : قال
ّو أنـه صـابر عـىل ،  بعدة صفات أنه كثري العلم ، و أنه شديد الظهر قـوي املـتن 

حوادث الدهر ، وخمتلف الشؤون أي طرائقـه يف زهـده وعلمـه وورعـه وبأسـه 
 . وإقدامه يف ذات اهللا ، فشؤونه كثرية وخمتلفة 

ّتال الكاليبَوقال الق):      ٢١٩(-١٨ ِ ّ:  
َإذا هـــــم مها مل يــر الليـــل -١ َ ّ ََّ ً ً غمةَ َّ ُ  
 

ُعليه ومل تصعب عليه املراكـب  ْ ُ ِْ ِ َِ َ َ  
ْقرى اهلم إذ ضاف الزماع فأصبحت -٢  ََّ َ ْ ََّ ََ  

 
ُمنــازلـه تعتس فيها الثـعـالب  ُّ ْ ُِ َّ َ َ ُ ِ َ  

ُجليد كريــم خيمــه وطباعــــــه -٣  ُُ ِ ُِ ٌ ٌ  
 

ِعىل خري  ْ ُ ما تبنَى عليه الرضائبَ ِْ َِ َّ ُ  
ــاعة -٤  ــة س ــرح بأكل ٍإذا جــاع مل يف ِ َ ْ ْ َ ََ ْ  

 
ُومل يبتئس من فقدها وهو سـاغب  َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ  

َيرى أن بعد العرس يرسا وال يرى -٥  ْ ْ ََ ُ ُ ًَ ََّ َ  
 

ُإذا كان يرس أنه الدهر الزب  ُ ُِ َ ْْ َّ َّ َ ٌ َ  
                                                         

   .٢٠ ص سبقت ترمجته يف )  ١(
  . ١٨٤أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح صديوان احلامسة ) ٢(

 :معاين املفردات   
. املـضاء يف األمـر : الزمـاع . قـدم :  قـرى -٢. احلـرية : الغمـة . العزم :  اهلم -١) : ٢١٩ (-١٨  

= 



 
 

 
٣٠٣ 

ن ظلمة الليـل ال متنعـه مـن الشاعر يصف نفسه باجلالدة وأ: معنى األبيات 
ّركوب األخطار ، وأنه ملا هم باليش أزمعه ، وجعل نصب عينه النفاذ والعزيمة ، 

ثم وصف نفسه بحسن اخللـق وكـرم . فيخيل منازله حتى تصبح مأوى للثعالب 
أي أن . ُماطبع عليه اإلنسان يف مأكله ومرشبه وسائر أحوالـه : الطباع ، والطباع 
ُبل عىل ما يستشف من أمور عىل أحسن ماجتبل عليه النفـوس ُهذا اإلنسان قد ج

واألخالق ، ومن ثم يصف كـرم نفـسه وحـسن صـربه عـىل تقلـب األحـوال ، 
ّفالشبعة ال تطغيه ، واجلوعـة ال تؤسـيه فرتديـه ، ألنـه يعلـم أن أسـباب الـدنيا 

ان ، وتصاريفها مبنية عىل التغيري والتبديل ، فالعـرس واليـرس يتعاقبـان وال يلزمـ
ًفمتى استغنى كرم ومل يبطر ، علام بأنه يفنى فال يبقى ، وإذا افتقر عف ومل ييأس ، 

ٍفالشاعر نظرته للحياة نظـرة مبـرصة فهـو راض بـام  . ثقة بأنة يزول وال يدوم
 . قسم له وقنوع بام كتب 

ٍوقال سعد بن ناشب ):       ٢٢٣(-١٩ ِ ْ ُْ َ: 
ْتفنِّدنى فيام تـرى مـن  -١ ِ َ َ ُ ِرشاسـتيَُ َ َ  
 

ِوشدة نفيس أم سـعد ومـا تــدري  ْ َ َ ٍَّ ِ ِْ َ ُّ ْ  
                                                         = 

:  الـسغب -٤ .الطبائع : الرضائب . الطبيعة : اخليم . الصلب القوي :  اجلليد -٣. ختتلف : تعتس
 .الالزم :  الالزب -٥. اجلوع 

زيــد ل  كتــاب احلامســة ،ورشح ، ٦٥٤  إىل ٦٥٢/ ٢لمرزوقــي جل  ديــوان احلامســة ،رشح: ينظــر )  ١(
 ٣٢١-٢/٣٢٠الفاريس ج

   .٢٢ يف ص سبقت ترمجته يف احلامسة)  ٢(



 
 

 
٣٠٤ 

َفقلت هلـا إن الكـريم  وإن حـال -٢ ْ ِّ َ ُ  
 

ِليلفى عىل حال أمـر مـن الـصــرب  ْ َّ ََّ َ ُِ َ ٍ َ ْ َ  
ٌويف اللني ضعف والرشاسة هيبة -٣  َُ ْ َْ َ َّْ ٌَ ِ ِّ  

 
ِومن مل هيب حيمل عىل مركب وعر  ْ َُ ْ ٍْ َ ْ َ َ ْ ُ َْ َ  

ْوما يب عيل من  -٤  َ ٍالن يل من فظاظةِ َِ َْ ِ  
 

ي فـظ  أبــي عـىل القــرس  ـنَّـن ِولك ِْ ٌَّ ٌّ َ  
ُأقـيم صــفا ذي امليـل حتــى أرده -٥  َّ ْ َُ َُ َُّ َ ِ َ  

 
ِوأخطمه حـتى يعود إىل الـقدر  ْ ََّ َ َ ُ ُ ِ ْ َ  

ــرزأ -٦  ــذيل يب م ــذليني تع ــإن تع ًف َّ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ  
 

رس  ِكريم نثا اإلعسـار مشــَرتك الـي ِْ َ َُ َ ْ ِ َ  
ُهــم ألقــى بــني عينَيــه عزمــهإذا  -٧  ْ ْ ََ ْ َّْ َ َ َِ َ ْ َ َ  

 
َوصمم ت  َ َّ َصميم الرسجيي ذي األثَ ِ ِِّ ُّ َْ   رَ

يصف الشاعر امرأته أم سعد حينام المته عىل صعوبة نفسه ، : معنى األبيات  
 ُومل تدر بحال الرجال ، فيقول تعيبني هذه املرأة عىل ما تـرى مـن عـرس اخللـق ،

وفظاظة القلب ، وهي جاهلة بأحوال الرجال ، ، لنفسوخشونة اجلانب ، وإباء ا
إن الرجل احلليم وإن : والفصل بني اجلد واهلزل ، والشدة واللني فأجبتها وقلت 

الن عطفه وسهل خلقه فإنه البد أن يكون له وقت غلظة يكون فيها كـام قيـل يف 
م ال بــد وإن لــه نــزوات غــضب فــاحللي  ، » اتــق رش احللــيم إذا غــضب«املثــل 

ً، الن هذا هو طبع اإلنسان عموما ، أما يف اللـني فيستـضعف اإلنـسان ورشاسة
عادة ، ويف الرش هياب أمره ، ويقول إن الـذي ال هيابـه يف الـرش يركـب اخلطـر ، 

                                                        
  .١٨٧ص  أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالحديوان احلامسة)  ١(

 :معاين املفردات   
خطـم من : أخطمه . ذي بمعنى صاحب . العوج :  صفا -٥. جتهلني :  تفندين -١) : ٢٢٣ (-١٩  

. الكـريم : املـرزأ . اللـوم :  العذل -٦. الدابة ، إذا أمسكها باخلطام وهو هنا كناية عن كبح اجلامح 
 .مزند السيف : األثر . السيف ، منسوب إىل رسيج :  الرسجيي -٧. اخلرب : النثا 



 
 

 
٣٠٥ 

ضـع كـل واحـدة مـن الفظاظـة إننـي أ: ويبني حالـه يف اللـني والـشدة فيقـول 
 من يـستحقه، فمـن ، والرشاسة والسالسة يف موضعها ، وأستعمله معوالسهولة

جرى معي وانقاد يل لنت له ، وقابلته بمثل فعله ، ومن تـأبى عـىل وطلـب منـي 
ولكننـي ، متابعته واجلري مع هواه أبيت عليه ، وفظاظتي تكون ملن يروم قهري 

وهنا تبجح منه . أقيم ميل املائل حتى أرده إىل القصد وأذله حتى يعود إىل مقداره 
 ، ومن ثم يصف نفسه بأنه كثري معطـاء ال يكـف عـن بأنه عارف بأرسار الرجال

البذل عىل تلون الزمان به ، وتغري األحوال عليه فهو كريم عنـد العـرس ، بـذول 
، ّعند اليرس وإن عزيمته قوية صارمة حيث إنه ماض يف األمور مىض الـسيف 

 ّوسعد يكرر هنا هذا البيت مرة أخرى وكأن تكراره هلـذا املعنـى يـدل عـىل قـوة
  .العزيمة و إرصار اإلرادة

 : وقال أيضا ):   ٢٢٤(-٢٠
َّال توعــــدنا يــا بــــالل فإنــــنَا -١ َّ َ ُِ ُ ِ ِ  
 

ُوإن نحن مل نشقق عصا الدين أحرار  َ ْ َ َُ ِ ِّ ََ ْ ُ ْْ  
ــذهبا -٢  ــشيناك م ــا خ ــا إم ًوإن لن ْ ََّ َ ََّ ِ َ ِ ِ  

 
ُإىل حيث ال نخـشاك والدهر أطوار  َُ ْ َُ ْ ّ ََ ْ ِ  

َفــال حتمل -٣  ِ ْ ــا بعــد ســمع وطاعــةَ ٍنَّ َ ٍ ْ َ َ  
 

ُعىل غاية فيها الشقاق أو العـار  ُ ِّ ٍ َ  
َفإنا إذا ما احلرب ألقـت قناعهـا -٤  ِْ َ ْ َ ُ ّ ِ  

 
ُهبا حني جيفوهـا بنُوهـا ألبـرار  ْْ ََ ُ َ َ ِ  

                                                         
 ٦٦٧ إىل٢/٦٦٤لمرزوقي  جل  ديوان احلامسةرشح:  ينظر )  ١(
 .عزمه       ونكب عن ذكر العواقب جانباإذا هم ألقى بني عينيه )  ٢(
   .٢٢ يف ص سبقت ترمجته )  ٣(



 
 

 
٣٠٦ 

ٍولــسنَا بمحتلــني دار هــضيمة -٥ َ َ ُ ِْ َ َ ِّ ََ ْ ِ  
 

ُخمافة موت إن بنا نبت الدار  َّ ِ ٍَ ِْ ْ َ َِ َ َ  
اتـرك : اطب الشاعر بالل بن أيب بردة اخلـارجي ويقـول خي: معنى األبيات  

توعدنا وهتديدنا يابالل فإنا وإن مل نفرق اجلامعة تفريقـك ومل نخـالف املـسلمني 
خمالفتك ، فإن فينا كرما وإباء حيمياننا من قبول الضيم ، وحيرم علينا الصرب عـىل 

ن خوفتنا فلنا مهرب إىل املذلة والعار ، فال طريق لك إىل متلكنا والتحكم فينا ، وإ
 السمع والطاعة بعد يبقى عىل حاله  ، فال حتملنا حيث ال تقدر علينا ، والدهر ال

إما أن نصرب ونحمل الـذل :  ال نطيق فإن محلتنا كان لنا أحد األمرين عىل مالك 
والعار ، وأما أن ال نصرب وحتملنا عىل مشاقتك وجماهدتك وركوب كـل صـعب 

ّيك ، فإننا أبرار إذا احلرب ألقت قناعها بيننا حيث إننا نبذل يف اخلروج عنك وعل
قصارى جهدنا يف احلرب ، وإن أدى بنا إىل املوت فإننا ال نخافه ألننـا ال نـريض 

  . بالذل واملهانة ، فاملوت أهون علينا من حياة الذل

                                                        
  .١٨٨  أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالحديوان احلامسة)  ١(

 : معاين املفردات   
:  األطـوار -٢. االجتامع واالئتالف : العصا .  كناية عن اخلالف :  شق العصا -١) : ٢٢٤ (-٢٠  

 .احلاالت 
زيد الفاريس  ل  كتاب احلامسة ،ورشح ، ٦٦٩ إىل ٢/٦٦٧لمرزوقي جل  ديوان احلامسة ،رشح: ينظر)  ٢(

   .٣٢٧-٣٢٦/ ٢ج
 



 
 

 
٣٠٧ 

ُّجريبة بن األشيم الفقعيس) :   ٢٦١(-٢١ َ َ ُ َ ْ ُْ َ ِ ُْ َ َ:  
ـــدى ل -١ ِف ــــًِ ـــواريس املعلميـــ ِف ِِ ْ َُ ِ َ  
 

ْــن حتت العجاجة خايل وعـم  َ َ ِْ ِ َ َ ََ  
ـــة الغـــائبني -٢  َهـــم كـــشفوا غيب ِ َ َُ ْ َ َ َ ُ ُ  

 
ْمــن العــار أوجههــم كــاحلمم  َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ ََ ِ ِ  

ِإذا اخليل صاحت صياح النُّسور -٣  ُ َ َِ ْ ُ  
 

ـــا رشاســـيفها باجلـــذم  ْحززن َ َِ ِ َ ْ َ َ  
ــــه -٤  ــــدهر عــــضتك أنياب ُإذا ال ُ ْ َْ َ َّ َ ُ  

 
ــد  َل ــا أزمَ ــه م ــأزم ب ــرش ف ْى ال َْ ََّ ِ ِ ِ ْ َ ِّ  

ــــــا -٥  ــــــف يف رشه هائب ًوال تل ِ ِ ِّ َ ْ ُ  
 

ـــسقم  ـــرس ال ـــه م ـــك في ْكأن َّ َُ ُّ ِ ِ َ َّ  
ـــوا -٦  ـــم ينْزل ـــزال فل ـــنا ن ُعرض َِ َ ْ َِ َ ْ ََ  

 
ــم  ــيهم أط ــزال عل ــت ن ْوكان َْ َ ِ ِ َ َْ  

َوقـــد شـــبهوا العـــري أفراســـنَا -٧  ْْ َ َ ِ ُ َّ َ ْ  
 

ْفقد وجـدوا مريهـا ذا شـبم  َْ َ ََ َ ِ ُ ْ َ َ  
يفدي الشاعر فوارس عمه وخاله ويثني عليهم بأهنم أزالـوا : معنى األبيات  

حيـنام ابلـوا يف املعركـة ، وينسب إليهم من اجلبن ، عن قومهم ما كانوا يعابون به
ومـن ثـم يـصف ، ًبالء حسنا حيث إهنم كذبوا وسودوا وجـه العـائبني علـيهم 

  يـشدون عليهـا رضبـا بالءهم يف القتال حني ضعفت اخليل فلم يستسلموا بـل
                                                        

   .٢٣ سبقت ترمجته يف ص) ١(
  .٢١٨  ، أليب متام ، حتقيق عبد املنعم أمحد صالح صديوان احلامسة)  ٢(

 : معاين املفردات   
. القطــع :  احلــز -٣. الفحــم :  احلمــم -٢.  بالعالمــة املتــسمون:  املعلمــون -١) : ٢٦١ (-٢١  

. العض : األزم . مصائبه :  أنياب الدهر - ٤٠. بقايا السياط : اجلذم . نقط األضالع : الرشاسيف 
من طم اليشء إذا كثر حتـى عـال :  أطم -٦. املخفي : املرس . اخلائف : اهلائب .  جد وت:  تلفي -٥

 .الثقل من الطعام أو الربد : الشبم . جلب الطعام : املرية . اإلبل :  العري -٧. وغلب 



 
 

 
٣٠٨ 

إذا اخليل أعيت وضعف صوهتا شددنا عليهـا بالـسياط رضبـا : بالسياط ويقول 
ومن ثم يظهر بعد ذلـك صـربه عـىل . لم بضعف اخليل بل نشد عليها سوال نست

ال تظهر العجـز حلـوادث :  حيث يقول، ًحوادث الدهر ناصحا غريه هبذا الصرب 
وادثه الن مصريها للزوال فتحتـاج فقـط الدهر فال بد من التجلد بالصرب عىل ح

 فعقـس عـىل وويف البيتني األخريين يذكر العرض الذي عرضه بنـ. للصرب عليها
فـالتقوا ، سهلب وأيب سهلب من بني عجل حني خرجوا للغزو يريدون الغنائم 

وشد فروة بن مرثـد ، فقاتلوا عىل اخليل ، نزال نزال فلم ينزلوا : فقال بنو فعقس 
،  أيب سـهلب العجــيل فاختلفـا رضبتــني فكالمهـا قتــل صــاحبه الفقعـيس عــىل

فقـال يف هـذه األبيـات دعونـاهم للمبـارزة ، وهزمتهم بنو فعقس وقتلوا منهم 
، وفكـروا يف اغتنامهـا ، وشبهوا خيلنـا بـالعري ، فصعب عليهم األمر ، والقتال 

 .ّولكن ما فكروا به انقلب عليهم حيث رأوا بأعينهم غنيمتهم هزيمة
 

                                                        
   .٣٦٦-٢/٣٦٥جكتاب احلامسة ، لزيد الفاريس رشح : ينظر )  ١(



 
 

 
٣٠٩ 

 
فـإن مدحـه بعـد : قال ، رثى فالن فالنا يرثيه رثيا ومرثية إذا بكاه بعد موته 

مدحته : ورثيت امليت رثيا ورثاه ومرثاه ومرثية ورثيته . موته قيل رثاه يرثيه ترثيه 
وكـذلك  إذا ، بعد املوت وبكيته ورثوت امليت أيضا إذا بكيته وعـددت حماسـنه 

األخرية عـن ، ت املرأة بعلها ترثيه ورثيته ترثاه رثاية فيهام ورث. نظمت فيه شعرا 
 :قال رؤبة ، وترثت ، اللحياين 

                    بكاء ثكىل فقدت محيام           فهي ترثي بأبا وابنيام 
كثرية الرثاء لبعلها أو لغـريه ممـن يكـرم عنـدها تنـوح : وامرأة رثاءه ورثاية 

  .نياحة
 مقطوعة وقـصيدة ، منهـا مقطوعتـان ١٤٠ يف ديوان احلامسة وضم أبو متام

 .وقصيدة واحدة للشعراء الصعاليك 
ُّقال أبو خراش اهلذيل):   ٢٦٣(-٢٢ َِ َ ُ ِ ِ: 
َمحدت إهلـي بعـد عـروة إذ نجـا -١ َ ْ ََ َ َ ْْ ِ ِْ ُ ُ َِ ِ  
 

ِخراش وبعض الرش أهون من بعض  َ ْ ْ َ ْ َ َِ ُِ ْ َ ِّ َّ ُ ٌ َ  
ًفــواهللاِ ال أنــسى قتــيال -٢  ِ َ ََ ْ َ َ ُ رزئتــهَ ُ ْ ِ ُ  

 
ِبجانب قويس ما مشيت عىل األرض  ِْ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ُ َِ  

ــام -٣  ــوم وإن ــو الكل ــا تعف ــىل إهن َب َّ َِ َِ ْ َُ َُّ ُ ُ َ َ  
 

ْنوكل باألدنى وإن جل مـا يمـيض  ََ َ َ ْ ََّ ُْ ِ َ َُ ِ َّ  
                                                         

 .) رثا(مادة ، البن منظور لسان العرب : ر ينظ)  ١(
   .٢١ سبقت ترمجته يف ص)  ٢(



 
 

 
٣١٠ 

ُومل أدر مـــن ألقـــى عليـــه رداءه -٤ َ ْ ْ ْ ََ َِ ِِ َ ْ ََ َ َ َ ْ  
 

ِولكنَّه قد سل من ماجد حمـض  ْ َ ٍ ِ ِِ َ َْ ُ ََّ ُ ْ  
ــوج الفــؤاد مهبجــا -٥  ًومل يــك مثل َّ َ َ َ َُ َِ َ ُ ُْ َُ ْ  

 
ِأضاع الشباب يف الربيلة واخلفـض  ْ ََ َ َ َِ َ ِ َّ ِ َّ َ َ  

ـــه قـــد نازعتـــه خمـــامص -٦  ٌولكنَّ ُ ُ َِ َِ َ ََ ْ َْ َ  
 

ِعىل أنه ذو مرة صادق الـنَّهض  ْ ُُ َ ُِ ِ َِّ َّ َ َ َ  
ـــائر -٧  ــشبــثون بطـــ ـــم ي ٍكأهنــ ِ َ َ ُِ َّ ََّ َُ َُّ َ  

 
ْخفيف املشاش عظ  َ ِ َ ُ ِ ِ ِمه غري ذي نحضَ ْ َُ ِ ُ ْ َُ  

ٌيبــادر قــرب الليــل فهــو مهابــذ -٨  َ َ ُ َِ ُ ْ َُ ْ ْ َ ُِ َّ ِ  
 

ـبض  ِحيث اجلناح بالتبـسط والق ْ َ َ ََ َ ُِّ ُّ َ َُّ ِ َ  
وحيمـد اهللا عـىل يف هذه األبيات يرثي الشاعر أخاه عـروة ، : معنى األبيات  

 جمـرى واحلمد هنا جيري ،سالمة ابنه خراش من القتل بعدما أرشف عىل اهلالك 
ويف من رضيت أفعالـه وإن مل يكـن ، الشكر إال أنه يستعمل يف مسدي اإلحسان

بينام الشكر ال يستعمل إال فيمن يكون منه إسـداء معـروف وأخـذ ، منه إحسان 
أشكر اهللا عىل ختلـص خـراش مـن اهلـالك وإن أدى  إىل  : واملعنى هنا  ،بإحسان 

فالشاعر كأنه تصور قتلهام ، ذهاب عروة ألن بعض الرش أهون وأخف من بعض 
وليس ذلك أنه ال حيـزن عـىل قتـل أخيـه ،  عليه فرأى قتل أحدمها أهون .مجيعا 

                                                        
ـه حممـود  ، حققه٣/١٢٣١صنعة أيب سعيد السكري جكتاب رشح أشعار اهلذليني )  ١(  عبد الستار أمحـد فـراج ، راجع

ـفهاين األغاين: وينظر لألبيات أيضا يف ، شاكر  ـة هـي  .  ٢١/٢٤٣ ج أليب فـرج األص ـات التـي يف احلامس   : واألبي
 ]٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١. [  

 : معاين املفردات   
مكـان : قـوس . فجعـت بـه :  رزئتـه -٢. ابنه : خراش . أخو الشاعر :  عروة -١) : ٢٦٣ (-٢٢  

. الـسمن : الربيئـة . بـارده :  مثلوج الفؤاد -٥. تدرس :  تعفو -٣. بالرساة ، وبه قتل عروة أخوه 
النهوض إىل املكارم واملعايل ال : النهض . مجع جماعة وهي السنة التي يكون فيها اجلوع :  جماوع -٦

 .يكذب فيها إذا هنض 



 
 

 
٣١١ 

ًولكن هانت املصيبة قليال برد أحدمها عليه ساملا ودليل حزنه وفقده عـىل أخيـه ،ً
ولكن هذه املصائب تبـدو  ،ًقال إنني ال أنساه أبدا مادمت حيا عىل وجه األرض 

 استدرك قوله الذي أطلقهثم . ًا فشيئا مع مىض الوقت غر شيئها تصعظيمة ولكن
عىل أهنـا تعفـو الكلـوم «  :  باعتذار منه ألخيه فقال - » ئتهال أنسى قتيال رز«  -

ففي هذا البيت ومضة عقل ونظرة مستقبليه من بعد ما  .  »...وإنام نوكل باألدنى 
 .أطلق لنفسه القول

ومل أدر مـن « :  فيقـولأخيهقى رداءه عىل ومن ثم يتساءل بعدها عن الذي أل
 فلم خيف عنه الفعل وإنام الـذي خفـي عنـه  » ...ألقى عليه رداءه ولكنه قد سل

ال أعلم من القي عليه الرداء ولكن الفعل هذا دل عىل أنـه كـريم :الفاعل فيقول
ًومدح الشاعر هنا قوم الفاعل وكونه  نموذجا هلؤالء القـوم حيـث إنـه ، شجاع 
 :أي "حمـض" ماجد حمض فهو كريم األصل رشيف الفرع ، وأرد بقوله سل من

 .صفاء النسب
ألقـى ثوبـه عليـه ،ألقى عليه يعني عىل خراش«  :ويف هذا البيت أقوال منها

ومنهـا ألقـى ، وكانوا يفعلون ذلك ، منها أنه ألقى عليه رداءه إجارة له، فخلصه 
.  يعنـي رداء عـروة  »قى عليه رداءهمن أل« ومنها ، عليه يعني عىل عروة أي كفنه

                                                        
 الفاريس كتاب احلامسة ، لزيدورشح ،  ٧٨٩إىل  ٢/٧٨٢ جديوان احلامسة ، للمرزوقيرشح : ينظر)  ١(

   .٣٧٠-٢/٣٦٩ج



 
 

 
٣١٢ 

يقول أبو خراش ال أدري من سلبه فألقى سلبه عىل نفسه واملاجـد املحـض عـىل 
يريد سـيف ، يعني سيفه» من ألقى عليه رداءه « ومنها ، هذا التفسري يكون عروة 

وأحسن هذه الوجوه األول والثـاين . وهم يسمون السيف رداء، عروة من سلبه 
  قريب وقال أبو عبيدة ال نعـرف شـاعرا مـدح مـن ال يعـرف إال والقول الثالث 

 .  »مدح من ال يعرف يف هذا البيت، أبا خراش 
إنه مل يكن ضـعيف الفـؤاد :ومن ثم رجع الشاعر بعد ذلك ملدح عروة فقال 

ومل يكن ممن ضيع شبابه يف التودع ، ّبل كان ذكيا شهام نافذا يف األمور حي القلب 
 فلام نفى عنه الصفات التي قدمها يف البيت اخلامس استدرك عىل ،و كثرة اللحم 

ولكنـه قـد نازعتـه «  :نفسه  يف البيت السادس فاثبت له صـفات أخـرى بقولـه
 البطن من الطعام ويبـدو أن خلـو  أي أن املجاوع أهلكته وأنه خايل »...خمامص

نهض يف واثبت له أيضا صفة الـصدق فهـو حـني يـ،  ًبطنه من الطعام كان دوما
األرض ال يكذب، وقد يكون البيت اخلامس والـسادس صـفات ملـدح خـراش 
ابنه، وما نفاه وأثبته يكون خلراش وليس لعروة، ألن يف البيت السابع الذي يليـه 

واملعنـى يف .  عظمه غري ذي نحـض" املشاش"ّقال كأهنم يتشبثون بطائر خفيف 
 خفيـف "يتعلقون بطائر هذا البيت أن هؤالء الذين يعدون خلف خراش كأهنم 

ٍ أي خفيـف »عظمه غـري ذي نحـض « وقوله . ، أي ليس بكثري اللحم"املشاش 

                                                        
 ٣٧٠ص/زيد الفاريس ل  كتاب احلامسةرشح)  ١(



 
 

 
٣١٣ 

وأن البيت السادس يف إثباته لصفة جوع بطنه دومـاً  يـدل عـىل أنـه . ليس بثقيل
خفيف كخفة الطائر، وهذا الطائر جاد رسيع يقبض ويبسط جناحه من رسعتـه، 

ف الشاعر بـصفات معينـة يـأيت بعـد ذلـك والذي يدل أهنا خلراش أنه حينام يص
فهو  وصفه بأنه جائع، خامص البطن، وأثبـت . بتشبيه يقرب لنا الصفة املذكورة

بعد ذلك هذا القول بالتشبيه، فإنه قال إنه خامص البطن، وهذه الـصفة أكـسبته 
اخلفة يف النهوض وجعلت أعداءه ال يلحقون بـه، كـأهنم يعـدون خلـف طـائر 

ألن عروة هلك، والـذي .  أن يكون الوصف لعروةبعدلك يفبذ، خفيف املشاش
هرب ونجا هو خراش، فوصفه يف البيـت الـسابع بـرسعة العـدو والنجـاة مـن 

والبيت السادس مرتبط بالبيت الذي قبله، ألنه ينفي صفات يف البيـت . األعداء
اخلامس ويثبت له صفتني يف البيت السادس، والصفة التـي يف البيـت الـسادس 

 . ويقرهبا بتشبيه يف بيتني آخرينيثبتها
ثـم . أو أنه حتدث عن نفسه وصربه وعزائه يف أخيه، فإنه ال ينساه أبد الـدهر

ومن بعدها يمدح عروة ويذكر صفاته؛ ألن الرثـاء تعـداد . مدح من ألقى الرداء
ومن ثم قطع الكالم فجأة ووصف رسعة ابنه وهروبه من أعدائـه ، صفات امليت

 حيث إن البيتني اآلخرين هلام عالقة بالبيت األول إذ إنه قال يف يف هناية األبيات،
 ويف البيتني اآلخرين ذكر رسعته وهروبه فأعـداؤه "إذ نجا خراش"البيت األول 

وكيفية ، ال يستطيعون اللحاق به فكأهنم يالحقون طائرا جادا رسيعا يف اهلروب 



 
 

 
٣١٤ 

ُ  يـرجح أن الـذي .لرداء ُالنجاة من األعداء هو هروبه منهم بعدما ألقى عليه ا
ّألقي عليه الرداء هو أخوه امليت  ُ. 

ِوقال عبدة بن الطبيب ):    ٢٦٤(-٢٣ َّ ُ ُْ َ َ: 
ٍعليك سالم اهللاِ قيس بن عاصـم -١ ِ ِ َ ُ َ َ  
 

ـــا  ـــاء أن يَرتمح ـــه ماش َورمحت َّ َ ََ ُْ َ َ ُ  
َحتية من غادرتـه غـرض الـردى -٢  ُ َ ْ ََّّ َ ْ ََ َ َ َ َ  

 
َإذا زار عن شحط بالدك  َ ْ ٍْ َ ّ سـلامَ َ  

ٍفام كان قيس هلكه هلـك واحـد -٣  ِ ُ ْ ُْ ُُ ٌُ َ  
 

ــدما  ــوم هت ــان ق ــه بنْي َّولكنَّ َ َ ٍ ْ ُ َُ ُ  
الشاعر هنا يرثي قيس بن عاصم، ويلقي عليه التحية بقولـه : معنى األبيات  

عليك سالم اهللا، وسالمته وقد مات يف توفر الرمحة عليه، ويدعو له بالرمحة إىل ما 
ييك حتية من غادرته غرض الردى مع أي إنسان تركته مهدفا ويقول أح. شاء اهللا

هنا يظهر . للمهالك واملعاطب، أحييك حتية إنسان أشد ما يكون يف احلاجة إليك
مدى حاجته له وقد يئس من وجوده، فلم يكن منه إال إلقاء السالم عليه كلام مر 

قده كأنه فقـد قومـاً  عىل بالده أو مقره ، ويذكر أنه مل يفقد شخصاً  فقط، وإنام بف

                                                        
 الفـاريس رشح كتاب احلامسة ، لزيدو، ٧٨٩ إىل ٢/٧٨٢ جديوان احلامسة ، للمرزوقيرشح : ينظر)  ١(

 ٣٧٠-٣٦٩ / ٢ج
   .٢١ سبقت ترمجته يف ص) ٢(
   .٢٢٤ ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح صأليب متام ديوان احلامسة )  ٣(

 : معاين املفردات   
 .البعد : الشحط .  اهلالك : الردى . تركته :  غادرته -٢) : ٢٦٤ (-٢٣  



 
 

 
٣١٥ 

ِبأكملهم، وكأنه هو العامد واألساس، كام أن لكل بنيان أساسا، فمتـى مـا اهنـدم 
فهو عندما وافاه األجل كأنام اهندم بنـاء قومـه ، وبموتـه مل . األساس سقط البناء

 .  هبالكههلك قومخص فقط وإنام هيلك ش
حتية شوق وحمبة وهلفة  حياه بالسالم ودعا له بالرمحة، ومن ثم حياه ًفهو أوال

 .لوجوده، وليس له  سبيل يف الوصول إليه إال بإلقاء السالم عليه
ًقال تأبط رشا):   ٢٧٤(-٢٤ َّ َّ َ: 
ــلع -١ ــذي دون س ــشعب ال ِإن بال ِّْ َّ َْ َ َ َُّ ِْ ِ ِ  
 

ُّلقتــــيال ً دمــــه مــــا يطــــل  ََ َُ ُ ََ ُ ِ  
ــــف العــــبء عــــيل ووىل -٢  َّخل ََ َ َّْ َ َ ِ ْ ََّ َ  

 
ـــبء   ـــا بالع َأن ْ ِ ْ ِ َ ـــستقلَ ـــه م ُّل َِ َ ْ ُ ُ  

ــت -٣  ــن أخ ــي اب ــأر منِّ ٍووراء الث ِْ ُ ُ ْ َ َِ ْ َّ َ َ  
 

ُّمـــصع عقدتـــه مـــا حتـــل  َ ُُ َ َُ ٌُ َ ْ ِ  
ـــ -٤  ــام أط ــام ك ــح س ــرق يرش ْمط ٌ َْ َ ّ َ ْ َُ ًَ ُ َ ِ  

 
ُّـرق أفعـى ينْفـث الـسم صـل  ِ َّ َّ َُ ْ َِ َ َ َ  

ــــا مــــصمئل -٥  ُّخــــرب مــــا نابنَ ِ َ ُ َ ٌ َْ َ َ َ  
 

ــل  ــه األج ــى دق في ــل حت ُّج ََّ َ َ ََ ِ ِ َّ َّ  
ًزين الــــدهروكان غــــشوماَبــــ -٦  َُ ََ َ ُ ْ َّ ِ َّ  

 
ــــذل  ــــا ي ــــاره م ــــأيب ج ُّب َ ُ ُ َ ٍُّ ُ ِ َ ِ  

ــا -٧  ــى إذا م ــر حت ــامس يف الق َش َِّ َُ َ ٌْ ِ َ  
 

ــل  ــربد وظ ــشعرى ف ــت ال ُّذك ِ َِ ٌ ْْ َ ََ َِّ َ  
ــؤس -٨  ٍيــابس اجلنْبــني مــن غــري ب ْ ُ ْ َ ُ َِ ْ ْ ََ ِ ِ ْ ِ  

 
ـــدي الكفني شـــهــم مـدل  ُّوـن ِْ ُِ ٌ ْْ ّ ََ ِ َّ َ َ  

 
                                                        

ــوانرشح: ينظــر )  ١( ــاب احلامســة ، لورشح  ،٧٩٢ إىل ٢/٧٩٠لمرزوقــي ج،  لامســةاحل  دي ــاريس كت ــد الف زي
   .٣٧٢-٢/٣٧١ج

   .١٨ ص سبقت ترمجته يف )  ٢(



 
 

 
٣١٦ 

َظـــاعن بـــاحل -٩ ْ ِ ٌ ِ َزم حتـــى إذا مـــاَ َ َّ َ ِ ْ  
 

ُّحـل حـل احلـزم حيـث حيـل  ْ َّ ََّ ُْ ْ َ َ َُ َ  
ِغيث مزن غـامر حيـث جيـدي -١٠  ِْ ٌ ُُ ُْ ُْ َ َْ ٍَ  

 
ــل  ــ ــ ــث أب ـلي ــ ــو ف ــط ــ ٌّوإذا يس ََ ْ َ ََ ٌ َ ُ َْ  

ــل -١١  ُّمــسبل يف احلــي أحــوى رف ْ ٌَ ِ َ ْ َ ِّ َ ْ ُِ ِ  
 

ـــغـــزو فـســــــمع أزل  ُّوإذا ـي َ َُ ٌ َ َْ ِ َ َْ  
ـــــ -١٢  َول ٌه طعـــــامن أري ورشيَ َ ٌ ْ ُْ َ ْ ََ ِ َ  

 
ــل  ــد ذاق ك ُّوكــال الطعمــني ق ُ َ َ َ َّْ ِ ْ َ ْ َِ  

ْيركب اهلول وحيـداً  وال يـصـ -١٣  َ َ َ ْ ُ ََ َِ َ ْ َ ْ  
 

ــــل  ــــيامين األف ــــحبه إال ال ُّـ ْ ََّ َ ِ َ َ ُ ُ َِ  
ْوفتــــو هجــــروا ثــــم أرسوا -١٤  َّ ٍّ ََ ْ َّ َُ ُ َ ُ  

 
ُّليلهم حتـى إذا انجـاب حلـوا  َ ََ َ َ َ ُ ْْ ََّ ْ  

ٍكــل مــاض  -١٥  َ ُّ ٍقــد تــردى بــامضُ َ َِ َّ َ ْ َ  
 

ـــسل  ـــربق إذا مـــا ي ُّكـــسنَا ال َْ َ ْ َ َُ َ ِ َ  
ـــا -١٦  ـــنْهم ومل ـــأر م ـــا الث ََّفادركنَ َ ُ َّْ َ َِ ْ َّ َْ  

 
ُّيــــنْج ملحيــــني إال األقــــل  َّ َْ َ ِ ْ َّ َ ُ َِ  

ــوم فلــام -١٧  ــسوا أنفــاس ن َّفاحت ََ َ َ ٍَ ْ َ ْ َْ ْ ََ  
 

ـــمعلوا  ـــتهم فاش ـــوا رع ُّهوم َ ُ ََّ ُ ُ ُْ َ َ ْ َ  
ـــذ -١٨  ـــت ه ـــئن فل ّفل َ َُ ْ َّ َْ ـــباهِ ُيل ش َْ ٌ  

 
ُّلــــبام كــــان هــــذيال يفــــل  َُ َ ََ َْ َُ َ ِ  

ـــــاخ -١٩  ٍوبـــــام أبركهـــــا يف منَ َُ َِ َ ْ ََ ِ  
 

ــل  ــه األظ ــب في ــع ينْق ُّجعج َ ََ ِ ِ ُ َ ْ َِ ٍ  
ــــا -٢٠  ــــام صــــبحها يف ذراه َوب َ ََ ِ َ َ َّ َ َِ  

 
ــل هنــب وشــل  ــه بعــد القت ُّمنْ َْ َ ٌ ْ َ ُْ َ ِ ْ ََ ِ  

ــذيل بخــرق -٢١  ــي ه ٍصــليت منِّ ْ ِ ِِ ٌ ْ ََ ُ ْ ِ  
 

َّال يمــل الــرش  َّ ُّ ََ ُّ حتــى يملــواَ َ َ ََّ  
ــا -٢٢  ــى إذا م ــصعدة حت ــل ال َينْه َ َّ َ ََ ْ َّ ُُ ِ  

 
ـــه عـــل  ُّهنلـــت كـــان هلـــا منْ ََ ُْ ِ َ َ َ َ ِ َ  

ًحلــت اخلمــر وكانــت حرامــا -٢٣  َ ُ َْ َ َ َْ َ َ ْ َِّ  
 

ـــألي مـــا ألـمــــت حتـــل  ُّوب َِ َ ْ َّ ََ ٍ ْ ِ َ  
ُفاســقنيها ياســواد -٢٤  َ ََ ِْ ِ ــنَ ٍ عمــروَ ب ْ َ  

 
ــايل خلــل  ــد خ ــسمي بع ُّإن ج ََ ْ َِ َ َ ِ ْ ِ َّ  

ٍتـضحك الـضبع لقـتىل هــذيل -٢٥  ْ ُ ْ ََ َُ َ ْ َِ َّ ُْ  
 

ُّوتــرى الــذئب هلــا يــستهل  ِ َ َْ ََ َ ََ َ ِّْ  
 



 
 

 
٣١٧ 

ًوعتــاق الطــري تغــدو بطانــا -٢٦ َّ ُِ ُ َ َْ ِ ْ ِ َ  
 

ُّتتخطـــاهم فـــام تـــستقل  ِ َ َ َ َْ َ ّْ َُّ َ  
                                                         

 .إعداد طالل حرب  ، ٦٦ ، ٦٥ ،٦٤ ،٦٣ديوان تأبط رشا ص )  ١(
 :معاين املفردات   
  ًذهـب هـدرا ال يثـأر : دمه ما بطل . موضع : سلع . الطريق يف اجلبل :  الشعب -١) : ٢٧٤ (-٢٤  

: ع  املـص-٣. حمتمل أي قادر عىل محل ثقله غري عاجز عن طلبـه : مستقل . الثقل :  العبء -٢. به 
مـرخ :  مطـرق -٤. أي قوي العزيمـة ال تنـتقض عزيمتـه : عقدته ما حتل . الشديد املقاتلة الثابت 
: دق . عظـم : َّجل . الشديد :  املصمئل -٥. اخلبيث من األفاعي : الصل . عينيه ينظر إىل األرض 

 : ّاأليب. ظلـوم  ال:م و الغـش.واملـراد فجعنـي بـه سلبني :  بزين الدهر -٦ .اجلليل : األجل . صغر 
مـن : الـشعرى . اشتعلت : ذكت . الربد : القر .  الشامس ذو الشمس -٧. الذي ال حيتمل الضيم 

: الـشهم . الفقـر : البـؤس . هزيل ومن عاداهتم التمدح باهلزال :  يابس اجلنبني -٨. نجوم السامء 
يقـصد أنـه . ضـد مقـيم  :  ظـاعن-٩. الواثق بنفسه وبآالته وعدته : املدل . الذكي احلديد القلب 

ًمتصف باحلزم يف مجيع شؤونه وأحواله حال وترحـاال  مجـع مزنـة وهـي يف األصـل :  املـزن -١٠. ً
: يـسطو . يعطي العطيـة : جيدي . يعلو املاء : ر مغا. فيها املاء  السحابة البيضاء واملراد هنا السحابة

مـسبل إزاره :  مـسبل -١١. مـا لقـي املصمم املايض عـىل وجهـه ال يبـايل : األبل . يقهر ويصول 
مـن يف : األحـوى .  ويمدح الرجل بذلك يف السلم ، أما يف احلرب فيمدح بالتشمري وعـدم اللـني 

:  األري -١٢.  الرسيع املـيش : األزل . ولد الذئب : السمع . الكثري اللحم : الرفل .  شفتيه سواد 
:  فتـو-١٤.  املنثلم من كثرة الرضب به : األفل . السيف :  اليامين -١٣. احلنظل : الرشى . العسل 

الـسري يف : الرسي . ساروا وقت اهلاجرة واهلاجرة اشتداد احلر يف نصف النهار : هجروا . مجع فتى 
املـايض األوىل يف . ارتـدى بـسيفه :  تـردى -١٥. أقاموا : حلوا . انكشف : نجاب ا. الليل خاصة 

:  أدركنـا -١٦. خيرج من غمده : يسل . ملعانه : سنا الربق . ايض السيف امل: املايض الثانية . األمر 
ًا فـشيئا تنـاولوا شـيئ:  احتـسوا -١٧. مـن احليـني وهـذه لغـة بعـض العـرب : ملحيني . أخذنا  ً .

: رعـتهم . أرسعـوا يف الـسري : اشـمعلوا . هز رأسه مـن النعـاس : م الرجل ّهو. اجلرع : األنفاس
= 



 
 

 
٣١٨ 

أو مكـان قـربه ، بذكر مكان قتل خالـه قصيدته بدأ الشاعر : معنى األبيات 
أن هذا املكان واملوضع الذي بني جبلني مكان قتلـه أو  أي » إن بالشعب « فقال 

فالبـد مـن أخـذ ثـأره ، مكان قربه وإن هذا القتيل دمه ال يذهب هدرا وال يرتك 
 هنـا »وأنا بالعبء لـه مـستقل «  لفه عيل وأين قادر عىل ذلك فيقولوهذا الثأر خ

 أي مـن » لـه «وقولـه ، حتقيق للوعد و إدراك للثأر وإظهار اقتداره عىل األعداء 
ومشقة األخـذ بالثـأر ،  أي أين أحتمل مشقة عبئه » بالعبء « وقال ، آجل املرثي 

أي ما أعقده برأيي ومـا أحكمـه بعقـيل ال » وعقديت ما حتل « ، بصفتي ابن أخته 
ينقض وإما أن يكون املعنى يف وصف قوته وجالدته وتكون العقـدة راجعـة إىل 

ومن ثم شبه نفسه يف إطراقـه وسـكونه يف  ، استحكام خلقه وصربه عىل الشدائد
وأنه يف  ، إدراكه يف طلب الثأر باحلية ويف، انتظاره فرصة ينتهزها للنيل من عدوه 

ومن ثم يذكر . إمساكه يرشح باملوت لعدوه كام أن احلية إذا أطرقت نفثت بالسم 

                                                        = 
أناخها الضمري يعود عـىل :  أبركها -١٩. حده : شباه . يف حد السيف كرس :  الفل -١٨. أفزعتهم 

  . بـاطن خـف الناقـة : األظـل . حفـي خفهـا : نقبـت الناقـة . األرض الغليظـة : اجلعجع . الناقة 
  . الـشجاع الكـريم : اخلـرق . قاسـت :  صـليت -٢١. الطـرد : الشل . ساحته :  ذرا البيت -٢٠
واملقـصود . القنـاة تنبـت مـستوية : الصعدة .  مرة وعله سقاه ثانية سقاه الرشاب أول:  ينهل -٢٢

حلـت اخلمـر وكانـت . الزيارة اخلفيفـة : اإلملام . البطء :  الألي -٢٣. يطعن أعداءه مرة بعد مرة 
. جوارحها :  عتاق الطري -٢٦. املهزول :  اخلل -٢٤. ًحراما يقصد أنه أخذ بثأره فحلت له اخلمر 

 .فام تستطيع الطري من كثرة الغذاء تعجز عن الطريان  : ّقلتفام تس. ة البطون ممتلئ: ًبطانا 
 



 
 

 
٣١٩ 
عـن أن هذا اخلرب الذي جاءه استعظمه وجعله داهية منكرة حتى عال شأنه وجل 

بـزين « :  فيقولًاأن يضبط بوصف أو حيد بنعت ألن الدهر فجعه به وكان غشوم
 أي » جاره ما يـذل ٍّيـِبأب« : أي فجعني وسلبني منه وقوله» الدهر وكان غشومآ 

وأنه كريم جواد ينتفع به ، حممي الفناء ، وصفه بأنه عزيز اجلار ، أن جاره ما يذل 
فكأنـه الـشمس ،  للناس يف الرساء والـرضاء ًاوأنه كان غياث، يف كل حال وزمان 

ي أنه يؤثر الزاد لغـريه دون وكام يصفه أيضا باإليثار أ. عند الربد والظل عند احلر
وشـبهه بالنـدى لكرمـه ،  أي أنـه سـخي كـريم »ندى الكفـني « : وقوله، نفسه

أي أنـه شـهم ذكـي  » شـهم مـدل« : ومن ثم يصفه بالشهامة يف قوله ،وسخائه 
  : ّوأنه شديد احلـزم مـع شـدة احلـذر فيقـول، ومدل أي واثق من نفسه ، شجاع 

نـه شـديد ّ أي أنه شديد احلزم ال حيل أمره أال يف حمله كـام أ» ... ظاعن باحلزم « 
 . ّوأنه فطن ال يغفل عن أعدائه ، احلذر يف غزواته وأسفاره

ق ّ وصفه بـأن منافعـه عامـة للخلـ»غيث مزن غامر حني جيري «  :ويف قوله
فالــسحابة تــسقي الكــل فوجــه الــشبه بيــنهام النفعيــة ، وشــبهه بــسحابة املــزن 

وكام يصفه بالـشجاعة ويكررهـا ، ونرى أنه يكرر أيضا صفة الكرم  ، "االنتفاع"
ه عنـد الـسطو عـىل األعـداء فهـو ّ أي أن »وإذا يسطو فليث أبل« يف فعله فيقول 

شبهه بأي ليـث ومل يطلـق القـول كالليث الكثري اإلفساد الشديد النكاية فهنا ال ي
أي انه قوي شديد النكايـة فيـدل عـىل  » ليث أبل« بقوله ليث فحسب وإنام قال 



 
 

 
٣٢٠ 

  » مسبل يف احلي أحـوى رفـل« ووصفه باخليالء والتكرب يف قوله ،شجاعة املرثي 
ّأي أنه يتبخرت يف مشيه  ذاهبا يف الرتفه ولكنه حني الغزو فهـو كالـسمع ّ الـذي 

ّومـن ثـم بـني ، لسباع وأعداها فيصفه هنا بالشجاعة ورسعة العـدويعد أخبث ا
  لــه طعــامن أري « جوانــب املرثــي يف تعاملــه مــع أعدائــه ومــع أوليائــه فيقــول 

 أي أنه حلو كالعسل ألوليائه  ومر كاحلنظل ألعدائه وكال الطعمني  »...ورشي 
 .ذاقه األولياء واألعداء
أي إذا اقـتحم » يركـب اهلـول «  لوصف شجاعته فيقول ىويرجع مرة أخر

فهو أمرا عظيام يركب األهوال وحده وال يستصحب معه رفيقا إال سيفه األفل 
يف كثرة غزواته وغاراته ال يستصحب إال سيفه فال خياف عدوا وال يرهـب لـيال 
وإنام كان يفتك بأعدائه إىل أن كانت هنايته كام كان يفعل فمن الطبيعي أن يرتبص 

ينالوا منه لكثرة فتكه وقتله فهو كام أفل أناسا من أعدائه قام أعـداؤه به األعداء ل
ومن ثم يذكر الشاعر أن فتية ساروا يف الليـل وكـل واحـد مـن هـؤالء . بفلوله 

وإذا ، وقد تقلـد سـيفا نافـذا يف الـرضيبات ، الفتيان نافذ يف األعامل والغزوات 
يف يومهم وليلتهم نزلوا مكـاهنم وبعدما ساروا ، انتزع من غمده ملع التامع الربق 

 وإذا ما استيقظوا زاولوا أعامهلم خفيفني وكأنه يـذكر ،اآلمن وناموا نومة خفيفة 
                                                        

 هو الولد بني الذئب والضبع)  ١(
وهـذه الـصحبة كثـرية متعـارف عليهـا لـدى ، األفل هو السيف الذي كثر فلوله بكثـرة اسـتعامله )  ٢(

 الصعاليك كام يف قول سعد بن ناشب سابقا



 
 

 
٣٢١ 

ومـن ، هنا حال فتية الصعاليك وكأن املرثي رئيسهم وله هذه اجلامعة من الفتيان 
واملعني ،  فالشاعر هنا أخذ عىل عاتقه الثأر »....ولئن فلت هذيل شباه« ثم يقول 

فهـذيل ابتليـت برجـل ،ّأن هذيال أهنته لكثرة ما فتك هبم فإن له من يأخذ بثـأره 
وال ،رجل ال يفرت عن النكاية باألعداء وال يمـل مـن الغـارات ، مثيل بأخذ الثأر

يكف عن اإليقاع هبم إيل أن يشفي صدره بأخذ  الثأر، وال يمل مـن مـواجهتهم 
ة، أي سـوف أوقـع هبـم حتـى حتى هيلكهم فال تبقـى هلـم قـوة عـىل رد النكايـ

 . يضعفوا
 يـصف هنـا شـفاء غليلـه مـنهم،  »...ينهل الصعدة متى إذا هنلت « وقوله 

فيقول هنا ال ترويني الرضبة األوىل، وإنام رضبة تلو الرضبة إىل أن ارتوي ويـدل 
هنا عىل اتصال الوقعات، وامتـداد الـبالء منـه يف صـب الغـارات إىل أن تـشبع 

فهو يمد لكل مـن ، اب ومتتلئ بطون الطيور من جثث هذيل الضباع وترغد الذئ
ــضباع والــذئاب والطيــور رغــد العــيش ــضباع ، ال ــضحك لل ــا اســتعار ال وهن

واالستهالل للذئاب داللة عىل شدة الفرح ، وأيـضا يـصور لنـا طريقـة خطـف 
  .الطري فهي إذا خطفت ال تطري جوا وإنام تسفً  ألهنا غري قادرة عىل محلها لثقلها

بعد أن أشبع كالً  من الضباع والذئاب واجلوارح من قتىل هذيل وهـدأ بالـه فهو 
ّ إذ إنه من قبـل الثـأر حرمهـا عـىل »حلت اخلمر « يف أخذ ثأر خاله يقول بعدها 

 ولكنـه بعـد أخـذ – وكثرياً  ما يفعلون ذلك –نفسه لئال يتناساه أو يتشاغل عنه 
 إشـارة إىل مـا » مـا أملـت حتـل بجهد« : الثأر حلت اخلمر بعد جهد وعناء فقال 

ومن ثم يطلب من سواده أن يسقيه اخلمر ألن جسمه أصبح ،  قاساه يف طلب دمه



 
 

 
٣٢٢ 

فيظهر هنا التشفي بام ناله من األعداء فيدعي من يسقي ،  هزيالً  خالياً  بعد خاله
ٌله اخلمر وأظهر أيضا التوجع بفقد خاله وكأن خاله جزء من جـسمه، وبرحيلـه 

لياً ، أو أن جسمه أصـبح خاليـاً  هالكـاً  مـن كثـرة النيـل مـن أصبح جسمه خا
 .األعداء

                                                        
زيد الفاريس كتاب احلامسة ، لورشح ،  ٨٣٩إىل ٢/٨٢٧لمرزوقي جامسة ، لديوان احلرشح : ينظر )  ١(

   .٣٨٧ إىل ٢/٣٨٤ج



 
 

 
٣٢٣ 

 
سـمي أدبـا ألنـه يـأدب ،الذي يتأدب به األديب من الناس : األدب : أدب 

ومنـه قيـل ، وأصـل األدب الـدعاء . وينهاهم عـن املقـابح ، الناس إىل املحامد 
 ،أدب الرجل يأدب أدبا :بو زيد قال أ. مدعاة ومأدبة :للصنيع يدعى إليه الناس 

أدب : األدب : غـريه،يف العقل فهو أريب ، وأرب يأرب أرابة وأربا ، فهو أديب 
  .الظرف وحسن التناول: واألدب . النفس والدرس 

 مقطوعـة ، منهـا مقطوعتـان للـشعراء ٥٧وضم أبو متام يف ديوان احلامسـة 
 .الصعاليك 
ْقال عروة بن ال):   ٤٣٦(-٢٥ َُ ْ ْورد ُ َ: 
َّدعيني أطـوف يف الـبالد لعلنـي -١ ََ ِّ َِ ْ َ  
 

ُأفيد غنى فيه لذي احلق حممـل  ِ ِ ِ ِْ َ ِّ َ ً ُ ُ  
ٌألــيس عظـــيام ً أن تلـــم ملمـــة -٢  َّْ ُ َِّ ِ ُ َ ْ َ َ  

 
ُوليس علينَا يف احلقـوق معـول  َ ََّ َ ْ َ ْ َُ ُِ ُ َ  

ٍفإن نحن مل نملك دفاعا بحادث -٣  ِ َِ ُ ِْ ً َ ْْ ِ ْ َ َ  
 

ُتلم به األيـام فـا  ََّّ ِ ِ ِ ُملوت أمجـلُ ُ  
                                                         

 ١/٧٠ "أدب" ، البن منظورلسان العرب )  ١(
   .١٨ص سبقت ترمجته يف )  ٢(
  ] .٢، ١[ واألبيات التي يف احلامسة هي  ، ٨٦ص ، ديوان عروة بن الورد رشح ابن السكيت )  ٣(

  :معاين املفردات   
: جممـل . املعـروف : احلـق . أصيب غنى : أفيد غنى . أسافر : أجتول :  أطوف -١) : ٤٣٦ (-٢٥  

 .الشدائد : ّاأليام . رده :  دفع به -٣.  حتدث مصيبة : ّم ملمة ِّلت -٢. معتمد 
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يف هذه املقطوعة حياول الشاعر إقناع زوجته برضورة رحيله : معنى األبيات 
ِاتركيني أجتول وأتنقل يف البلدان حتى أفيد غنًـى يغنينـا : يف طلب الغني  فيقول 

فـال خـري لنـا يف جلـويس هكـذا ، ومن يزرع حيـصد ، عن الناس فمن جال نال 
، أكسبه يعينني عىل محل مؤونة الضيف وحق اجلار وإن مايل الذي أفيده و،  بينكم

ومـن ثـم ، ّ عيل إن نزل يب ضيف وال أكرمه لقلة ما عندي ٌ وعيب ،وصلة الرحم
يبني هلا فظاعة الفقر والفاقة  ويستعظم نزول الفاقة بغريه وليس يف يده ما يمكـن 

 يعظم علينا أي مما» ... ًأليس عظيام « أن يساعده ويعينه عىل رفع النوائب فيقول 
ويشتد عندنا هوأن تلم بغرينا ملمة وال يعول علينا فيهـا فـنحن نـسعى يف إدراك 

فهنا نـرى أن عـروة يفكـر يف ، الغنى لنقوى به عىل دفع امللامت عمن استعان بنا 
وينفقـه يف إكـرام ، طلب الغني ليس لذاته ولنفسه وإنام لكي يسخو به عىل غـريه 

ته إذا مل يكن هلم غني يعينهم عىل دفـع احلـوادث ومن ثم يبني لزوجه حال،ضيفه 
فالغنى عند عـروة .ًصرب عىل الفقر والفاقة ولكنه ال خيضع ألحد طمعا فيام عنده 

 : مطلوب ألمرين
 .وإكرام الضيف ، إعانة من استعان به : مطلب غريي  -١
 واملصائب واحلوادث، دفع الفقر واحلاجة والبالء : مطلب ذايت  -٢

 عىل املطلب الثاين الذي هو لذاتـه وذلـك دليـل هو لغريهفقدم األول الذي 



 
 

 
٣٢٥ 

  .ونرى فيه روح الغريية. عىل أنه يطلبه بنفس راضية منفقة لغريه 
ّمالك بن حريم اهلمداين) :   ٤٣٩(-٢٦ ِ َ َ ِ َ:  
ـام ذات جتــــارب -١ ٍأنبئت واأليـَّ ِ َ ُ ُ ُْ َ ِ ْ ُ  
 

ُوتبدي لك األيام ما لـست تعلـم  ْ َُ َْ َّ َْ َُ َ َ ِ  
ُبأن ثـراء املـال ينْــــفع ربـــــه -٢  َّ ُ َّ ََ َ َِّ َ  

 
ُويثني عليه احلمد وهـو مـذمم  َّ َُ ُْ َْ َ ِ  

ٌوإن قليل املال لـلــمرء مـــفسد -٣  ِ ِْ َُّ ِْ ْ َِ ِ  
 

ــع املحــرم  ُحيــز كــام حــز القطي َّ َُ ُ َُ َ َّ ُّ َ  
ُيرى درجات املجد ال يستطيعها -٤  َ ََ ْ َِ َِ  

 
ُويقعد وسط القوم ال يتكلم  َّْ َ َ ََ ُِ َ ْ  

يف هذه األبيات يصور حال املجتمع الذي عاش فيه ويرصد : معنى األبيات  
، كثـر محـده ، منهـا أن مـن كثـر مالـه .  بعض التجارب التى مرت به يف حياتـه 

ًوإن كان مذمما وسئ الطباع ، وثناؤه ََّ وأصـبح املـال ،  ّومن قل ماله تردي حاله.  ُ
وهـذا مـن . ه أعىل درجات املجد هو األساس الذي يكسب الفرد احلمد ويكسب

فهنا يرصد انقالب املوازين وأن العربة أصبحت . ّتغري الزمان عىل احلياة السابقة 
 .بام يكون لدى اإلنسان من مال و ليست بام يكون عليه اإلنسان 

                                                        
زيـد الفــاريس ل  كتـاب احلامســة ،ورشح ، ٣/١١٦٩لمرزوقـي جديـوان احلامســة ، لرشح : ينظـر)  ١(

 ٣/٣٢ج
   .١٩ سبقت ترمجته يف ص )٢(
موسـوعة : وينظـر  ، ٣٤٥  ، أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صـالح ، صديوان احلامسة)  ٣(

   .٢/٩٦ ج ، للدكتور حسن جعفر نور الدين الشعراء الصعاليك
 : معاين املفردات   
 .لب الذي مل يلن اخلشن الص: املحرم . السوط : القطيع . يقطع :  حيز -٣) : ٤٣٩ (-٢٦  



 
 

 
٣٢٦ 

 
 :   وأنشد ، رقيق الشعر يف النساء :النسيب 

  هل يف التعلل من أسامء من حوب
 

ـيب؟أم يف ا    لقريض وإهـداء املناس
 مقطوعة منها أربع مقطوعات للشعراء ١٤٨وضم أبو متام يف ديوان احلامسة  

 .الصعاليك 
ّقال أبو الطمحان القيني):      ٤٨٤(-٢٧ ْ ََ َّ: 
ــوائح -١ ــوح النَّ ــل ن ــالين قب ِأال عل ِِ ْ َْ َ َِّ َ  
 

ِوقبل ارتقاء النَّفس فـوق اجلـوانح  ِ َِ َ ِْ ِ َ ْ  
َوقبل غ -٢  َ ْ ٍد ياهلف نفـيس عـىل غـدَ ٍَ ْ ََ ْ  

 
ِإذا راح أصحايب ولست بـرائح  ِ ِ ُ َ َ  

ْإذا راح أصحايب تفيض دموعهم -٣  ُُ ُ ْ َُ َ َ  
 

َوخليت يف حلد عيل صـفائحي  َ ِّ ٍ ْ َ ُِّ ُ  
ـيكم -٤  ـــــقولون هل أصلحتم ألخ ُـي ُُ ِ َ ُ َ ْْ َ َ َ   

 
ِوما الرمس يف األرض القواء بصالح  ِ ِِ ِ ُ ْ َّ  

ويتلهف عىل نفـسه بعـد ،  هنا يصف حاله قبل موته الشاعر: معنى األبيات  

                                                        
 .) نسب(مادة  ، البن منظورلسان العرب )  ١(
   .٢٢ سبقت ترمجته يف ص) ٢(
وينظر لألبيـات  ، ٣٨١ – ٣٨٠ص أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالح ديوان احلامسة )  ٣(

   .١٣/١١ج، أليب فرج األصفهاين األغاين : يف 
 : معاين املفردات   
: النفسارتقاء . ضلوع الصدر : اجلوانح . تطيب النفس بذكر ما حتب :  التعليل -١) : ٤٨٤ (-٢٧  

 .القرب :  الرمس -٤. احلجارة العريضة : الصفائح . القرب :  اللحد -٣. بلوغها الرتاقي 



 
 

 
٣٢٧ 

موته فيطلب ممن عنده أن يعلله بكل امللذات وأن يطيبوا نفسه بكل ما حيـب مـن 
 قبل أن ترصخ وتبكي عليـه النـوائح "األكل والرشب وبذكر من حيب"امللذات 

  :وقبل أن خترج روحه من جسده ومن بعدها يتلهف عىل نفسه بعد موته فيقـول 
ويـذهب عنـه ،  أي بعد موته حينام يصبح يف قـربه  »...ا هلف نفيس عىل غد  ي«  

ومـن ثـم يـصور حالـة ،  ويرتكونـه وحيـدا ويغطـى عليـه باحلجـارة، أصحابه 
أصحابه يف رحيلهم عنه ودموعهم جتري عىل فقده بينام هو وحيد يف قربه ولسان 

 وما الرمس يف «ولكنه يقول ؟ وهل أمره صالح ؟ حاهلم يقول كيف يصبح حاله 
ِأي وما اللحد يف األرض الفضاء بصالح والرمس .  »األرض القواء بصالح  ِ َ ُْ َّ :

 .القرب
 :َّقال بكر بن النَّطاح):    ٤٩٧(-٢٨
َيضاء تسحب من قيـام شـعرهاب َ -١ ْ ُْ ْ ُ َ َْ ٍ َ ِ َ  
 

ُوتغيب فيه وهو جثـل أسـحم  َْ َ َ ٌُ ْ ْ ِ َ  
ـأهنــا فيـه هنـار ســـاطــــ -٢  ِوكــــ ٌِ   ٌعَ

 
ـلم  ظـ ـا ـم ـيهـ ـيل علـ ــ ـأنه ـل ُوك ُِ ْ ٌ ُ َّ  

وكثـرة ، يف هذين البيتني يـصف الـشاعر شـعرها بـالطول : معنى األبيات  

                                                        
   .١٢٦٧-٣/١٢٦٦للمرزوقي ج، احلامسة ديوان رشح : ينظر )  ١(
   .٢٥ سبقت ترمجته يف ص) ٢(
 .٣٨٨ ص  أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالحامسةديوان احل)  ٣(

 : معاين املفردات   
  املظلم: األسحم . ّالكثري اللني : اجلثل الشعر  -١) : ٤٩٧ (-٢٨  



 
 

 
٣٢٨ 

لك شديد وهو مع ذ، سلته سرتها فتغيب فيه وإذا أر، األصول فإذا قامت سحبته 
ــسواد  ــاض ، ال ــديد البي ــا ش ــدة ، ووجهه ــا وش ــاض وجهه ــشدة بي   فكأهنــا ل

فوجهها هنـار سـاطع وشـعرها  ليـل ، ار يسطع من خلل الظالم سواد شعرها هن
 .مظلم

  :ّقال توبة بن احلمري) :   ٥١٨(-٢٩
ِأال هل فؤادي عن صبا اليوم صـاف -١   ُحْ
 

  ُوهل ما وأت ليىل به لك ناجح 
ٌ وهـل يف غـد إن كـان يف اليـوم علـة-٢  ّ ِْ ٍِ  

 
ُرساح ملا تلوي النفوس الشحائح  ٌ َ  

ْب املستضاف فـرصدتُ سقتني برش-٣  ّ ِ ُ ِ  
 

ُكام رصد اللوح النّطاف الضحاضح  َ ّ ّ  
ْولــو أن لــييل األخيليــة ســلمت -٤  ّ َ َ َّ  

 
ــدل وصــفائح  ــيل ودوين جنْ ُع ٌَ َّ  

ِلسلمت تـسليم البـشاشة أوزقـا -٥  َ ُ  
 

ُإليها صدى من جانب القرب صائح  ًَ ِ  
ْولو أن لييل يف السامء ألصـعدت -٦  َّ  

 
ُن الكواشحَبطريف إيل لييل العيو  ُ  

  ً ولـــو أرســـلت وحيـــا إيل عرفتـــه-٧ 
 

ــاوح  ــا املتن ــريح يف مواره ــع ال   م
  كيف أنت وقـد بـدا: ُ إذا الناس قالوا -٨ 

 
ُضمري الذي يب قلت    للناس صالح: ُ

ــه -٩ ــام ال أنال ــييل ب ــن ل ــبط م ُوأغ ُ ُ َ ُ  
 

ّأال كل ما قر  ُت به العني صـالحُّ ُ ْ  
                                                         

 ١٢٨٦-٣/١٢٨٥لمرزوقي جل  ديوان احلامسة ،رشح: ينظر)  ١(
   .٢٤ سبق ترمجته ص) ٢(
  ] .٩، ٦، ٥، ٤: [ واألبيات التي يف احلامسة هي  . ٤٩-٤٨-٤٧ّ ديوان توبة بن احلمري ص ) ٣(
 

= 



 
 

 
٣٢٩ 

لو أن : ف الشاعر فرط حبه للييل ويقول يف هذه األبيات يص: معنى األبيات 
أو ، حيـاين سـالمها وأجبتهـا مـرسورا أل، لييل األخيلية سلمت عيل وأنا مقبـور

ومن شدة حبه هلا يذكر أهنا لو كانت يف السامء لصعد هلا طرفـه  . جييبها صداي
ولكن وأن أعداءه يغبطونه عىل ما ينال من لييل اعتقادا منهم أنه ينال منها ما يريد 

 .  ما اعتقدوه هذا يرسه ويبهجه لكونه يغيظ أعداءه 
 :ًوقال أيضا) :   ٥٥٧(-٣٠
ــا -١ ــا ال تزوره ــيىل داره ــك بل َنأت ُْ َ  
 

ـتمر مريرهـا، ّوشطت نواهـا   ُواس َّ  
ٍوخفت نواها من جنـوب عنيـزة -٢  ُ َ  

 
ُكام خف من نيل املرامـي جفريهـا  ِ ّ  

 
                                                        = 

  : معاين املفردات  
َّ الصابة والـصبوة -١) : ٥١٨ (-٢٩   َّالرقـة : َّ املـستغيث مـن :  املستـضاف -٣. الوعـد : الـوأي . ِّ

ْرصدت . العطش  . املاء القليـل : الضحضاح . العطش ، وكل ماء قليل فهو نطفة : ّاللوح . أقلت : ّ
عىل زعمهم أن عظـام املـوتى تـصري : الصدى . احلجارة العراض تكون عىل القبور : ائح  الصف-٤

ٍتنوح اليشء تنوحا ، إذا حترك وهو متدل :  املتناوح -٧. صاح :  زقا -٥. ًهاما وأصداء  ً. 
 يا: فقال هلا ، يروى أن ليىل األخيلة مرت بقرب توبة فعدلت عنه وكان من عشقها فبلغ ذلك احلجاج ) ١(

لـو أن : ين سـمعته يقـول إقليلة الوفاء رجل هلك يف هواك مل تريه أهال للزيارة فاعتذرت بأن قالت 
زيـد كتـاب احلامسـة ، لرشح . فلـم أحـب أن أكذبـه بعـد موتـه، البيتـان ... ليىل األخيلية سلمت 

   .٣/١٠٩الفاريس ج
زيــد اب احلامســة ، لكتــورشح  ، ١٣١٢-٣/١٣١١للمرزوقــي ج، احلامســة ديــوان رشح : ينظــر )  ٢(

   .١٠٩-٣/١٠٨الفاريس ج



 
 

 
٣٣٠ 

ُال يــضريك نأهيــا: وقــال رجــال  -٣ َ ُ َ  
 

َكل ما شف النفوس يـضريها!  بىل  َّ ُّ  
  أليس يضري العني أن تكثر البكـا -٤ 

 
  ويمـنع منها نومها وســرورها 

َأرى اليــوم يــأيت دون لــيىل كــأنام -٥  َ  
 

ُأتى دون ليىل حجة وشـهورها  ٌ َِ  
ـــشاشة -٦  ـــه ب ـــاء نلتقي ـــل لق ٌلك ِ ٍ َّ  

 
ُوإن كان حوال كل يوم أزورهـا  ٍ ُّ َ ْ  

مل البعـد والفـراق بينـه وبـني أذه األبيات يذكر الشاعر يف ه: معاين األبيات  
وإن زيارتـه هلـا قـد . حمبوبته حيث إنه نوى زيارهتا ولكن البعد حال دون ذلـك 

وهو متأمل لـذلك البعـد لدرجـة أن مـن حولـه ، خفت كام خف املاء من الوادي 
عـد يريدون أن خيففوا عليه ذلك البعد إىل أن  قـال لـه أنـاس ال يـرضك هـذا الب

إن هذا البعد يذيب النفوس وجيعلها : يريدون أن يطيبوا نفسه فريد عليهم بقوله 
وكثر ، هزيلة ال تقوى عىل التحمل كام أن العني إذا أدامت عىل البكاء وقل نومها

وإن .ّفذلك يرضها فكذلك النفس إذا مجع عليها مـاال هتـواه يـرض هبـا ، سهرها
واليوم الذي ألقاهـا فيهـا لـو ، حجة وشهوراليوم الذي يأيت من غري لقائها كأنه 

                                                        
: واألبيات التي يف احلامسة هي .واألبيات تبلغ اخلمسني بيتا  . ٤٣ إىل ٣١ّديوان توبة بن احلمري ص)  ١(

  .غيريّمع بعض الت ] ٤، ٣[ 
 : معاين املفردات   
 سوداء يف بطـن قارة: ُ عنيزة -٢. الوجه الذي تقصده : النوى . بعدت :  شطت -١) : ٥٥٧ (-٣٠  

مجـع املرمـى ، وهـو : املرامـي . وهو الناحيـة . مجع اجلنب : اجلنوب . وادي فلج من ديار بني متيم 
 . أي آذاها وأذاهبا : ّ شف النفوس -٣. ة ّيوماء يف وادي رض: ري فاجل. املقصد 



 
 

 
٣٣١ 

ّكان حوال كامال فإنه يقرص عيل ذلك  ً ومن ثم خياطب الشاعر صاحبيه وخيربمها . ً
 .بأن السري بدون حبيبته ال جدوى منه 

                                                        
  ،١٣٥٣-٣/١٣٥٢للمرزوقـي ج، احلامسة ديوان ورشح  ، ٣٢-٣١ديوان توبة بن احلمري : ينظر )  ١(

  .٣/١٣٥زيد الفاريس جكتاب احلامسة ، لرشح 



 
 

 
٣٣٢ 

 
ْقال فرعان) :   ٦١٧(-٣١ ُ يف ابنه منازل ِ ُ: 
ٍجزت رحـم بينـي وبـني منـازل -١ ِ ُ ْ ٌ ََ ْ ََ ْ َ َِ  
 

ًجزاء  ْ كام يستنْزل الـدين طالبـهَ ُ َ ْ َِ َ َّ َُ ِ ْ  
ـــى إذا آض شـــيظام -٢  ـــه حت ًلربيت َ ْ ُ ْ ََّ َ ّ ُ َ َ  

 
ْيكاد يساوي غارب الفحل غاربـه  ُ ْ َ ُ ُ َِ ِ َ ِ ِ  

ُوربيتـــه حتـــى إذا مـــا تركــــته -٣  ُ ُِّ َ ّ ُْ َ  
 

ْأخا القوم واستغنَي عن املسح شاربه  ُ ِْ ِ ْ ِْ ْ َ ِ ََ َ  
ِتغمـد حقـي ظاملــا ولـوى يــدي -٤  َِ َ ََ ً َّ َ ََّ َ  

 
ْلوى يـده اهللاُ الـذي هـو غالبـه  ُ َ ُ َِ ُ َ َ  

َوكان له عنْدي إذا جاع أو بكـى -٥  َ ْ َ ُ َ  
 

ْعىل الزاد أحـىل زادنـا وأطايبـه  ُ ِْ َ ِ َِ َّ  
ْأإن أرعشت كفا أبيك وأصبحت -٦  َْ َ ْ َ َُ َّ َْ َ ِ ْ  

 
ْيداك يدي ليث فإنـك ضـاربه  ُ ْ َ َِ َ َّ َِ َ ٍ َ َ  

َّومجعتهــا دمهـــا جــالدا كأهنـــا -٧  َ ً ًِ ْ ُ ُْ َّ َ  
 

َأشــ  ْاء نخيــل مل تقطــع جوانبــهَ ُ َ َ ِْ َِّ َ ُ َْ ٍ ُ  
ــأنني -٨  ــليبا ك ــا س ــأخرجني منْه َّف َ ً ِ َ َِ َ ْ َ  

 
ْحسام يامن فارقتـه مـضاربه  ُ ُ َ َُ َ ُْ َ ِ  

يدعو الشاعر عىل  ابنه منازل الذي حينام كرب يف هذه األبيات : معنى األبيات  
قطعهـا ومل يقـم ًجزى اهللا منازال عىل الرحم التي بيني وبينه وقـد : فيقول ، عقه 

                                                        
   .٢٤ سبقت ترمجته يف ص) ١(
  . ٤٥٩-٤٥٨ ص ، أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املنعم أمحد صالحديوان احلامسة) ٢(

 :معاين املفردات   
مـا بـني : الغـارب . الطويـل : الـشيظم . صـار  : ض آ-٢. يستويف :  يستنزل -١) : ٦١٧ (-٣١  

  . رعدة تعرتي اإلنسان من الكرب واهلـرم :  الرعش -٦.  يشء ّلثم استعري ألعايل ك. نام والعنق الس
 .صغارها : أشاء نخيل . صالب :  جالد -٧



 
 

 
٣٣٣ 

 ويشري هنـا  . بحقها جزاء يستويف له وعليه ما حيق كام يطلب صاحب الدين دينه
ومن ثم حيكي فعله .  إىل فعل العقوق أن جزاءه  يف الدنيا مقدم قبل جزاء اآلخرة

ًالشنيع بعدما ربى ابنه وكربه وصار شابا طويـل القامـة وأن قامتـه بلغـت قامـة 
ّزهلا عن حاهلا وهيئتها أي أ-الفحل  لوى يد أبيه  فدعا عليه بان اهللا يلـوي يـده -َ

 .ويشلها بفعله الشنيع 
ومن ثم حكي حاله مع  ابنه يف صغره حيث أقام عىل تربيته ورباه بكل حمبـة 

إذا بكـى مـن شـدة : ويرضب مثاال حيا يتمثل يف جوعه وبكائه فيقـول . ورعاية
 .  مل تثمر فيه اجلوع قدمت له أطيب الطعام إال أن هذه الرتبية 

 

                                                        
 ١٤٤٦-٣/١٤٤٥لمرزوقي جل  ديوان احلامسة ،رشح: ينظر )  ١(



 
 

 
٣٣٤ 

 
، نزلت به ضيفا وملت إليه : ضفت الرجل ضيفا وضيافة وتضيفته : ضيف 

ومنـه ،طلبت منه الـضيافة  :وضفته وتضيفته  .نزلت به ورصت له ضيفا: وقيل 
 :                قول الفرزدق

ـتمس الثـرى   وجدت الثرى فينا إذا ال
 

  ومن هو يرجـو فـضله املتـضيف 
ويف التنزيل . أضاف فالن فالنا فهو يضيفه إضافة إذا أجلأه إىل ذلك  :ال ويق 

 ﴿E D C﴾  أنزلتــه منزلــة :ويقــال ضــيفته ، ف اإلطعــام يوالتــضي
© ª » ﴿ : املضيف يكون للواحـد ويف التنزيـل : والضيف ، األضياف 

 ¯ ® ¬﴾  ، وفيه ﴿Ç Æ Å Ä﴾   ، عىل أن ضيفا
 ،ن باب زور وصوم ع ضائف الذي هو النازل فيكون مقد جيوز أن يكون ههنا مج

 : قال ، أضياف وضيوف وضيفان  :ّوقد يكرس فيقال
ُإذا نزل األضـياف  ْ ََ َ َ ًكـان عـذورا،ِ ََّ َ  

 
ْعىل احلـي حتـى تـستقل مراجلـه  ُ َِّ َ ْ ِّ َِ َ َ  

 :وليس كقول ، األضياف هنا بلفظ القلة ومعناها أيضا : قال ابن سيده  
              وأسيافنا من نجدة تقطر الدما                 

                                                        
   .٧٧: سورة الكهف ، آية ) ١(
   .٢٤: سورة الذاريات ، آية ) ٢(
   .٦٨: جر ، آية سورة احل) ٣(



 
 

 
٣٣٥ 

وذلك أمدح ألنه إذا قرى األضـياف بمراجـل ، يف أن املراد هبا معنى الكثرة 
قولـه هـؤالء :فام ظنك لو نزل بـه الـضيفان الكثـريون ؟ التهـذيب ، احلي أمجع 

  .ضيفي أي أضيايف تقول هؤالء ضيفي وأضيايف وضيويف وضيايف
 مقطوعة منها أربع مقطوعات للشعراء ١٤٠ان احلامسة وضم أبو متام يف ديو

 .الصعاليك 
ْقال عروة بن الورد ):   ٦٩٤(-٣٢ َْ ْ َُ ُ: 
ٍبـيل الطــارق املعتــز يــا أم مالــك -١ َِّ َّ َ ْ َُ َ  
 

ِإذا ما أتاين بني قـدري وجمـزري  َِ ْ َ َ ْ َِ َ  
ِأيــسفر وجهــي إنــه أول القــرى -٢  ُ ّ ْ َ َّ ُ ُْ  

 
ُوأبذل معرويف لـه دو  َُ ْ َُ ُ   ن منكـريَ

اسأيل أضيايف عني عنـد : خياطب الشاعر أم مالك فيقول هلا : معنى األبيات  
وكيفية إكرامي يف مثـواهم إذا مـا أتـوين ، فاسأليهم عن ضيافتي هلم ، نزوهلم يب 

                                                        
 .) ضيف (  ، البن منظور ، مادة لسان العرب)  ١(
َّويف ديوان احلامسة واألغاين منسوبة للعجري السلويل  ،  ١٨ص سبقت ترمجته يف )  ٢( ْ َ ُ. 
 ...*سيل الطارق املعرت *يف ديوان احلامسة )  ٣(
   .٦٢ديوان عروة بن الورد رشح ابن السكيت ص )  ٤(

 :ت معاين املفردا  
أي مكـان : قـدري . الـضخم ، أو املـضطرب : املعـرت . ًالقادم لـيال :  الطارق -١) : ٦٩٤ (-٣٢  

. يتهلـل وجهـي بالبـشاشة :  يسفر وجهـي -٢. أي مكان نحري للجزور : جمزري . ّطبخي للحم 
 .ّضد املعروف ، أو كل ما قبح : املنكر . اإلحسان : املعروف . إطعام الضيف : القرى 

 



 
 

 
٣٣٦ 

فإن إكرامي هلم يكون منذ بداية نزوهلم إىل انتهـاء ذهـاهبم ، عند قدري وجمزري 
كـام أننـي أظهـر هلـم ،  بـشوش فـرح بقـدومهم ّوإن وجهي يف إكرامي هلم طلق

وأبذل هلـم ،الرسور من أول قراهم إىل ذهاهبم وكأين انتظر هذه الفرصة منذ مدة 
وكـل صـفة ، بـذهلا هلـم أإي كـل صـفة حممـودة . كل ما يف وسعي من معروف 

 . » وأبذل معرويف له دون منكري« مذمومة أرصفها عنهم لذلك قال 
بالطارق املعـرت أي الـذي يعـرتض وال يـسأل ووصف الشاعر هنا الضيف 

ونـرى أنـه توجـه يف خطابـه هنـا ألم ، والذي ال يسأل يكرم ، فالذي يطلب ويسأل يعطى 
ًمالك وخص اخلطاب  بامرأة عىل عادة الشعراء كثريا ما يتوجهون للمرأة باخلطـاب أو أنـه 

 .وجهها باخلطاب ليبني هلا اخلصلة احلميدة التي يمتاز هبا
ْوقال أبو الطمحان القيني):  ٧٠٩(-٣٣ َ: 
ــة -١ ــاس خــري قبيل ــل أي النَّ ًإذا قي ََ َِ ٌ ْ َ ِ َُّ ِ  
 

ْوأصرب يوما ال تـوارى كواكبـه  ُ ِْ َ َ َُ ً ِ َ  
ٌفـإن بنـي ألم بـن عمـرو أرومـة -٢  ََّ ُ َْ َ ِ َ ِ َ ِ  

 
ْسمت فوق صعب ال تنال مراقبـه  ُ ْ َ ِْ َ َ َُ ُ ٍ َ َ ْ  

ــم -٣  ــم ه ــذين ه ــوم ال ــن الق ُوإين م ُُ ُ َ َ ِ ِّ  
 

ـيد قـام صـاحبهإذ   ـنهم س ْمات م ُ ِّ ُِ ٌ ْ  
ــب -٤  ــاب كوك ــام غ ــامء كل ٌنجــوم س ْ َ َُّ ٍ ُ  

 
ــه  ــه كواكب ــدا كوكــب تــأوي إلي ْب ُ ْ ٌ ْ َِ ِ َ  

ُومــا زال فــيهم حيــث كــان مــسود -٥  َّ َ ُْ ِ َ  
 

ْكتائبـهُتسري املنايـا حيـث سـارت   ُ ِ  
 

                                                        
  ١٥٧٦-٤/١٥٧٥لمرزوقي جل  ديوان احلامسة ،رشح: ظرين )١(
   .٢٢ص سبقت ترمجته )  ٢(



 
 

 
٣٣٧ 

ْأضاءت هلم أحساهبم ووجوههم -٦ ْ ُ ُ َ ْ َُ ُ ُ ُْ َ ُ ْ  
 

ِدجى الليل حتى نظم اجل  َ َّ َ َّ ِ َ ْذع ثاقبهُ ُ َِ ْ  
إنه إذا عم سؤال عىل الناس فقيل أهيـم خـري النـاس أصـال : معنى األبيات  

ًوسلفا وأعىل مكانة ومنزال وأهيم أصربعىل أشد احلروب والوقعـات التـي تـرى  ً
ًألن هلم منصبا عاليا ، هم بنو ألم بن عمرو : قيل ،  ًفيها الكواكب ظهرا ًورشفا ، ً

ًباذخا وأصال ثابتا  فسمت أصوهلم ومناصبهم فوق الكل بحيث ال يستطيع أحد ً
ّوألن ، أن يضاهيهم أوأن يصل لطريقهم ألن مراقيهم ال تنال بسهولة فكيف هم 

ورامـوا ثقـب اخلـرز ، أحساهبم ووجوههم مضيئة فلو استضاءوا هبا يف الظـالم 
وقد يكون املعنـى هنـا بإضـاءة  وجـوههم . ونظمه أمكنهم ذلك لنور وجوههم

كل ما يعتـز بـه اإلنـسان مـن أجمـاد : فاألحساب املراد هبا ، م كرماء األصل بأهن
فهم يعتزون بأصـلهم .ومفاخر وكل ما يرشف به من مال أو دين أو ماض عريق

 .الكريم فمن كثرة كرمهم وما عرف عنهم وجدوا من يمدح تلك الـصفة فـيهم 
  أن ال يـضعها  عمـرو فمـن الغريـب ألم بنواألبيات ظاهرها أن الشاعر يمدح 

                                                        
: وينظـر لألبيـات يف  ، ٥٢٢ص أليب متام ، حتقيق الدكتور عبد املـنعم أمحـد صـالح ديوان احلامسة )  ١(

 . تفردت هبا رواية اجلواليقي ٥، ٤، ٣واألبيات  .  ١٣/٩جأليب فرج األصفهاين األغاين 
 : فردات معاين امل  
املكـان املـرشف : املرقبـة . األصـل : ومـة ر األ-٢. يوم احلرب :  املراد باليوم -١) : ٧٠٩ (-٣٣  

  تـشبه بـه . رز فيـه سـواد وبيـاض خـ: اجلـزع . أي محل ناظمة عىل نظمه :  نظم اجلزع -٦.  العايل 
 .العيون 

 



 
 

 
٣٣٨ 

  .إال إذا كان املعنى هنا إضاءة وجوههم لكرمهم، أبو متام يف باب املدح 
ْوقال عروة بن الورد العبيس):   ٧٣٨(-٣٤ َْ ْ َُ ُ: 
ــةو -١ ــائي رشك ــاىف إن ــرؤ ع ٌإين ام َُ ْ ِ ٌ ُّ ْ  
 

ُوأنت امرؤ عايف إنائـك واحـد  ِْ ٌ َُ ْ ُ  
َأهتزأ منّـي أن سـمنْت وأن تـرى -٢  َ َْ ْ َْ َُ َ َِ  

 
ِّوجهي  شحوب احلقِب  َ َ ُ ْ ُواحلق جاهد، َُ ِ ُّ َ  

ٍأقسم جـسمي يف جـسوم كثـرية -٣  ٍ ُ ُ ُِّ َ ُ  
 

ُوأحسو  قراح املـاء  ُواملـاء بـارد، ْ ِ ُ  
هنا يمتدح عروة صفة الكرم التي فيه لدرجة أنه يرشك غريه : معنى األبيات  

إنـائي إننـي امـرؤ أرشك غـريي يف : يف أكله اخلاص به ويف زاده البسيط فيقـول 
وإذا كنـت . ولكن أنت تأكل وحدك بال رشيك فهذا هو سبب نحـويل وهـزويل 

فإنني امرؤ أؤثر ، هتزأ مني يف النحول وذلك مقابل امتالء جسمك وسمن بدنك 
 » ترى بوجهي شحوب احلق واحلـق جاهـد أن« زاد نفيس وعيايل لغريي فيقول 

: يف قولـه واحلـق جاهـد و. عىل نفسه ولو كان به خـصاصة غريه يبدو هنا  إيثار 
واحلق هنا صلة الرحم . ح املاء ُبمعنى أن هذا احلق جيهد ولكني أصرب نفيس بقرا

                                                        
 ١٥٩٩-٤/١٥٩٨للمرزوقي ج،  احلامسة  ديوانينظر رشح)  ١(
   .١٨ص  ترمجته يف سبقت)  ٢(
  ، وديــوان ٣/٧١األغــاين ج: وينظــر لألبيــات يف  ، ٣٥، ٣٤ديــوان عــروة بــن الــورد رشح ابــن الــسكيت  ص )  ٣(

  .٧٢الصعاليك ، رشح الدكتور يوسف شكري فرحات ص 
 : معاين املفردات   
. ام بالواجب أي القي:  احلق جاهد -٢. أي يأتيني من يرشكني فيه :  عايف إنائي -١) : ٧٣٨ (-٣٤  
كنايـة عـن : املـاء بـارد . الـصايف : راح قال. ّأقسم الطعام الذي حيتاجه جسمي : ّ أقسم جسمي -٣

 .زمن الشتاء 



 
 

 
٣٣٩ 

ًام يف ّسجـسمي مقـوبإعطـائي هلـم زادي أصـبح  ،إعطاء السائل  وذي القربى و
جسوم كثرية ألن األوىل باألكل هو جسمي ولكن إيثاري هلـم  ومـشاطرهتم يف األكـل 

ًجـسمي مقـسام  يف    جـسمي وذواهتـم هـي ذايت فأصـبحمعي تسعدين الن جسومهم
 .جسوم كثرية وإن مل يكفني الزاد احتسيت املاء البارد ليسد جوعي

 أي أن النحيل جيد برد املاء يف جـسمه أكثـر »واملاء بارد «   وقد يكون املعنى 
 .فيحس بربودة املاء، مما جيده السمني 

ه كريم حتى يف وقـت الـربد ويف وقـت  يدل ذلك عىل ان»واملاء بارد « وقوله 
الشتاء الن فصل الشتاء أكثر فصل تكون الناس بحاجة لألكل فيه  لذلك يفخـر 
الشعراء بالكرم يف ذلك الفصل الن يف هذا الشتاء ال يبـذل  الكـرم إال الكرمـاء 

  :كقول طرفة
  نحن يف املـشتاة نـدعو  اجلفـىل

 
ـــر  ـــا ينتق ـــرى اآلدب فين   ال ت

ْ وقال عروة بن الورد):  ٧٧٨(-٣٥  َْ ْ َُ ُ: 

                                                        
 ١٦٥٤-٤/١٦٥٣رشح ديوان احلامسة ، للمرزوقي ج: ينظر)  ١ (
 :  ، من قصيدته ٥١بن العبد ، اعتنى به عبد الرمحن املصطاوي ص  ةديوان طرف)  ٢(

َأصحوت اليوم ٌ   ومن احلب جنون         ّهر  َ أم شاقتكَ ُ ّ َُ ْمستعر ِ ْ ُِ َ 
 . لبنان - م ، دار املعرفة ، بريوت ٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤الطبعة األوىل   

  اجـدب نــاس مـن بنـي عــبس يف سـنة إصـابتهم فأهلكــت : مناسـبة الـنص قـال ابــن األعـرايب و )٣(
ـــؤس ، أمـــواهلم    مـــام  فجلـــسوا أ،فـــأتوا عـــروة بـــن الـــورد ،وأصـــاهبم جـــوع شـــديد وب

= 



 
 

 
٣٤٠ 

ــومني -١ ــداة تل ُأرى أم حــسان الغ َّ ّ َُ َ َ َ َ َ َ  
 

ـنَّفس أخـوف  ُختوفني األعداء وال َ ُ ِّْ ْ َ ْ َ ُ  
َّتقول سـليمى لـو أقمـت لـرسنا -٢  َ ْ َُ َ َُ َ ُْ ِ  

 
ُومل تــدر أين للمقـــام أطـــوف  ِّ ََ ُ ِ ُ ّ ِ ْ َ ْ َ  

ِلعــل الــذي خوفتنــا مــن أمامنــا -٣  ِ َِ ْ َّ َْ َ َّ َ  
 

ُيـــصادفه يف  َ ُُ ُ أهلـــه املتخلـــفِ ّ َُ ِ ِ ْ  
ُإذا قلت -٤  ْ َقد جاء الغنَـى حـال دونـه: ُ َ ِ  

 
ُأبو صبية يشكو املفاقر أعجـف  َ َ َ ْْ َ ِ ٍَ َ ُ ْ ِ  

َلــه خلــة ال يــدخل احلــق دوهنــا -٥  َُ َُّ ُ ْ ٌ َّ ِ  
 

ُكريم أصـابته خطـوب جتـرف  ِّ ٌَ ُ ٌ ُ َ َُ ُ ْ ِ َ  
ٍفـــإين ملـــستاف الـــبالد بـــرسبة -٦  َِ ْ ُ ِْ َِ ُ َ َُ ّ  

 
ُفمبلغ نفيس ع  ِ ِْ َُ ِ ْ ُذرها أو مطـوفُ ّ َ ُْ ََ  

ٌرأيت بني لبنَى عليهم غـضاضة -٧  َ َ َ َُ ْ َِ ْ ْ َْ ُ َ  
 

ف  ُبيوهتم وسط احللـول التكنـُّ َ َّ ِ ُ ُ ْ ُ َُ ِ ُ ُ ُ  
ٍأرى أم رسياح غدت يف ظغـائن -٨  ِ َِ ََ ْ َ ٍ َ ْ َّ  

 
ُتأمل من شام العراق تطوف  ِّ َْ ُ ِ َ َِّ ِِ َ ُ  

                                                         = 
وخرج ليغزو هبم ويـصيب ، فرق هلم . أغثنا ،يا أبا الصعاليك : فلام برصوا به رصخوا وقالوا ، بيته

فمـر باملـك بـن ، ًفعصاها وخرج غازيا ،وختوفت عليه من اهلالك . فنهته امرأته عن ذلك . ًمعاشا 
وأشـار . فأكلوا منها، فنحرها أين يريد؟ فأخربه فأمر له بجزور: فسأله ، محار الفزاري ثم الشمخي 

فأصـاب ، فأغـار علـيهم ، ومىض حتى انتهى إىل بـالد بنـي القـني ، فعصاه ، عليه مالك أن يرجع 
ينظـر ديـوان عـروة بـن الـورد رشح ابـن . ومن ثم قال هذه األبيـات، وأصحابه هجمة عاد هبا عىل نفسه 

   .٧٠السكيت  ص 
  األغــاين : وينظــر لألبيــات يف   ، ٧٢ ،٧١، ٧٠ص ديــوان عــروة بــن الــورد رشح ابــن الــسكيت ) ١(

والبيـت الثـاين  ] ٥، ٤، ٣، ٢، ١: [ األبيات التي يف احلامسة هـي  .  ٣/٧٨جأليب فرج األصفهاين 
 .بعد البيت الرابع يف احلامسة 

 : معاين املفردات   
.  عن املسري التخلف:  املتخلف -٣.  أكثر إخافة : أخوف . زوجته :  أم حسان -١) : ٧٧٨ (-٣٥  
تأخذ مـا تـصادفه يف : ّجترف . حق الضيف :  احلق -٥. هزيل : أعجف . وجوه الفقر :  املفاقر -٤

= 



 
 

 
٣٤١ 

وجعلتـه ، نـى مهمت بالسفر يف طلب الـرزق والغملا  :يقول: معنى األبيات 
اعرتضت أم حسان طريقي ختـوفني ممـا يـواجهني يف سـفري مـن ، نصب عيني 

ولكنني أجبتها بأن الذي خوفتنا منـه ، ومل تدر أن نفيس أخوف فزادهتا ، األعداء 
ن أي املقيم يف مكانـه الـرايض بأقـل العـيش أل؛ وتنذرنا به يلقاه أيضا املتخلف 

فالقـدر مكتـوب للمـسافر ، كتـوب يـأيتاحلذر ال يغني عن القدر فكل ما هو م
 .واملقيم 

فإنني إذا أدركت مبتغاي يف حصويل الغني وأدركت ما يغنينـي عـن غـريي 
حال بيني وبينه صاحب عيلة ووالد صبية يشكو إيل فقره وسوء حاله ويكون لـه 

رجع إيل كرمي الذي يف نفيس فأبذل لـه أف، حق عيل بشكواه يف إعطائه ما عندي 
إذا أنا سلكت تلك الطريقة والتزمت واجبه وأكرمتـه بـرصف مـا يف ما يف يدي ف

، وسـاعيا يف الطلـب مـرة أخـرى كـام بـدأت ، يدي إليه عدت حمتاجا كام كنت 
وسوف أسعى يف البلدان طوال حيايت حتى ، ولكنني سأعزم عىل قطع املسافات 

نيـة فإن اغتنيت أدركت مطلبـي ونلـت وإن وافتنـي امل، أحقق مبتغاي يف الغني 
 .فنفيس تعذر كوين سعيت 

                                                        = 
: احللـول . الـذل :  الغـضاضة -٧. الغلبـة : العـذر . الذي جيتـاز املـسافة :  املستاف -٦. طريقها 

خشب تتخـذ لـدرء الـربد اللجوء إىل كنيف ، أي حظرية من : التكنف . احلال، وهو النازل باملكان 
تنتقـل مـن : ّتطوف . تتثبت : تأقل . املرحتلون : الظعائن . كنية اجلرادة :  أم رسياح -٨. واملخاطر 

 .مكان إىل آخر 
 



 
 

 
٣٤٢ 

 ومن ثم يذكر الشاعر دافعني حيفزانه للسعي وعـدم اخلـذالن والتكاسـل إذ 
وحالـة يرثـى هلـا مـن الفاقـة ، ه يذكر قومه بني لبنى الذين كانوا عىل فقر وذل ّنإ

واحلاجة حيث إهنم كانوا إذا جاوروا قوما نزلوا ناحية كام ينـزل الفقـري يف كنـف 
م ليست هلم بيوت يأوون إليها وهذه احلالة يف تذكر هؤالء القوم من الشجر ألهن

ألن ، إىل متابعة الطواف ليـصيب الغنـي اهلمة دفعته وال يريد أن يصبح مثلهم ، 
 : مالك بن حريم الفقر سبب كل ذل وهوان كقول

ٍأنبيت واأليــام ذات جتــــارب -١ ِ َ ُ ُُ َّ َْ ِ ْ ُ  
 

َوتبدي لك األيام مـا لـست   ْ َُ َّ َْ َ ِ ُتعلـم ُ َ ْ َ  
ُبأن ثـراء املـال ينْــــفع ربـــــه -٢  َّ ُ ََ ََ َ َِّ َ  

 
ُثني عليه احلمد وهـو مـذممَوي  َّ َُ ُْ ْ َ ِ  

ٌوإن قليل املال للــمرء مـــفسد -٣  ِ ِْ َُّ ِْ ْ َِ ِ  
 

ــع املحــرم  ُحيــز كــام حــز القطي َّ َُ ُ َُ َ َّ ُّ َ  
ُيرى درجات املجد ال يستطيعها -٤  َ ََ ْ َِ َِ  

 
ِويقعد وسط القوم ال  َ ْْ َ ُ يتكلمُ َّ َ َ َ  

    واألمر اآلخر ختيالته  إذ إنه يرى بعني خياله مـدى الفقـر واحلاجـة التـي  
ستصل إىل أرضه من خالل أفواج اجلراد الراحلـة مـن أرض العـراق تتأمـل أي 

 .فهذا التخيل يدفعه أيضا للبحث عن الغنى فيها البالد تبدأ بالطواف 
ل حيمس الشاعر نفـسه للخـروج فمن خالل هؤالء القوم ومن خالل التخي

  .ويرتك اخلوف جانبا

                                                        
 ١١٧١/ ٣ج،لمرزوقي ، لديوان احلامسة رشح )  ١(
 ١٧٢٤-١٧٢٣ / ٤ للمرزوقي ج،امسة ديوان احلرشح : ينظر)  ٢(



 
 

 
٣٤٣ 

 
إن كتاب احلامسة يعد من كتب املختارات الشعرية القديمة التي هلـا األمهيـة 
البارزة لكونه مجعا شعريا حيفظ لنا أشعار القـدماء وكونـه خمتـارا شـعريا سـلط 

وإن ذكـر هلـم ، فضال عن الشعراء املشهورين الضوء عىل املغمورين من الشعراء 
ولكنه يف األغلب األعم يدور حول املغمورين الذين درسـت ، ًشيئا من شعرهم 

، إال أهنم درسوا ومل يذكروا كثرياأسامؤهم ومل تبق إال آثارهم أو علمت أسامؤهم 
َ إن أبا متـام عنـي فيـه بثوكونه ديوانا شعريا اختذ اجتاها ونمطا معينا حي ِ اختيـار ُ

. املقطوعات الشعرية من قصائد أصحاهبا حـسب مـا يناسـب ذائقتـه الـشعرية 
وهذه األشعار تكشف لنا عن ذوق أيب متام يف الشعر يف حني امتازت املختـارات 
التي قبله بنمط معني وهو ذكر القصيدة مـن أوهلـا آلخرهـا مـع اسـم شـاعرها 

هلا نفس القيمة العلميـة وكلها ومجهرة أشعار العرب كاملفضليات واألصمعيات 
واألمهية البارزة لكوهنا حفظت الشعر العريب القديم إال أن أبـا متـام خـالفهم يف 

 .نطاق املقطوعة وطريقة التقسيم
وهلذه األمهية تناول القدماء واملحدثون تلك املختارات بالـرشح والتحليـل 

م مـن نحـا مـنه. والتوضيح وكل له طريقته ووجهته يف تناوله لتلك املختارات 
 .ّمنحا أدبيا ومنهم نحويا ومنهم من توجه هبا لغويا وهكذا كل له وجهته 

 ٤٤فإذا ما نظرنا لديوان احلامسة من حيث تناول الرشاح لـه نجـد أن هنـاك 
ومـابني  ، رشحا ملجهـولني ١٦رشحا للديوان مابني مطبوع وخمطوط فضال عن 

والــرشح  ،يــد الفــاريسوز، والتربيــزي  ،رشح املرزوقــي ( رشوح ثامنيــةيــدي 



 
 

 
٣٤٤ 

كتـاب احلامسـة  ومعاين أبيات احلامسة للنمـري ، و،املنسوب أليب العالء املعري 
 .) ورشح األعلم الشنتمري ابن جني ، البن فارس ، وكتايب

أربعة منها رشوح كاملة وثالثة منها رشوح جزئية ورشح واحد يعترب محاسته 
 .قائمة بذاهتا 

 : فالرشوح الكاملة هي 
 املرزوقــي رشح واف شــمل اجلانــب األديب والروائــي واللغــوي رشح -١

والنحوي فنراه يتطرق لألبيات بالـرشح األديب ويـذكر الروايـات الـواردة عـن 
البيت وكام أنه ينظر للكلمة من حيث ورودها يف اللغة ويذكر ترصيفات الكلمـة 

يف بعـض  -هذا وقد كان للجانـب النحـوي حـظ كبـري واف وكـام أننـا نجـده 
 . يعلل سبب ورود األبيات املختارة يف باهبا ومدى تناسبها مع باهبا -حياناأل

رشح التربيزي فهو كاملرزوقي متاما إال أن له إضافات يف توضيح بعـض  -٢
 .األبيات 
،  بـالنحواهتاممـه رشح زيد الفاريس نجده هيتم بالرشح األديب أكثر مـن -٣

 يف رشح املرزوقـي إال أنـه والراويات وإن وجدت ذلك فهي ال تكثر عنـده كـام
 ًتـرصا خمًيورد أحيانا الكلمة ويوضح معناها ومن ثم يرشح األبيات مجلة ورشحا

 .موجزا وافيا بينام املرزوقي نجده حيلل بيتا بيتا 
الرشح املنسوب أليب العالء املعـري فإننـا نجـده يوضـح معنـى البيـت  -٤

ولكن رشحه ، ري من األحيان بصورة بسيطة ال تتجاوز السطرين أو الثالثة يف كث



 
 

 
٣٤٥ 

 .هيتم بجانب الرواية والتخريج أكثر من اهتاممه بالرشح األديب 
 : ّأما الرشوح اجلزئية املتمثلة يف 

، وهذا الرشح يعتـرب مـن ) معاين أبيات احلامسة (  رشح النمري بعنوان -١
ًاملصادر األولية لرشح ديوان احلامسة إال أنه انتخب أبياتا منها ورشحه ا فـرشحه ّ

 . لديوان احلامسة ويف رشحه عدة جوانب خمتلفة ًاّ جزئيًاُيعد رشح
 ًاّ جزئيـًاويعـد رشحـ) كتـاب احلامسـة (  رشح ابن فارس الذي بعنوان -٢

ويغلـب عليـه ) بـاب احلامسـة ( ًلكونه حوى هذا الرشح جزءا من الباب األول 
 .الرشح النحوي واللغوي 

وهـذا ) التنبيه عىل رشح مشكالت احلامسة (  يف ّ كتايب ابن جني املتمثلني-٣
  التنبيـه عـىل رشح مـشكالت ( ًمل أعثر عليه سوى أننـي وجـدت بحثـا بعنـوان 

( وكتابـه اآلخـر بعنـوان .  قراءة ومراجعة للدكتور عبد الكريم جماهد ) احلامسة 
ًفهذا يعد توضيحا ألسامء شعراء احلامسـة ) املنهج يف تفسري أسامء شعراء احلامسة 

 .من حيث اشتقاقات األسامء وحتليل االسم وتعليله 
 األعلـم الـشنتمري  املعترب بكونه محاسة قائمة بـذاهتا فهـو رشحرشحالوأما 

األبيــات بالــرشح األديب وإيــضاح املفــردات وال خيلــو مــن فيــه تنــاول حيــث 
 للحامسة وحدها بل إنه أضاف إليهـا مـن ًاإلشارات النحوية ولكنه ليس رشحا



 
 

 
٣٤٦ 

سـمى يل إنه رشح حلامسة صـنعها بنفـسه و فقًاألخرى ورشحها أيضااحلامسات 
  .هذا الرشح حتيل غرر املعاين

 ويف بعض األبيات ال يوردها يف باهبا الذي اختـاره أبـو ًكام أننا نجده أحيانا
 :متام وإنام ينقلها لباب آخر قريب منه كام يف قول الطمحان القيني 

ـــوائح ـــوح الن ـــل ن ـــالين قب   أال عل
 

  قبل ارتقاء النفس فـوق اجلـوانحو 
  ٍوقبــل غــد يــاهلف نفــيس عــىل غــد 

 
  إذا راح أصحايب ولست بـرائح 

 ولكن يف رشح األعلـم نجـدها يف نسيبسة أيب متام نجدها يف باب اليف محا 
باب املديح إذ إن باب املديح عنده قبل باب األضـياف بيـنام العكـس يف ديـوان 

، وباب املراثـي ، باب احلامسة ( بابا وهي ة عرشوكام أننا نجد عنده ثالث، ةاحلامس
، وباب اهلجاء ، وباب األضياف ، وباب املديح ، وباب النسيب ، وباب األدب 

، وباب امللـح والظـرف واملفاحـشات ، وباب السري والنعاس ، وباب الصفات 
  .)وباب الكرب، وباب القرص ، نساء وباب مذمة ال

 رشح املقطوعــات الــشعرية للــشعراء تــم بحمــد هللا وفــضله االنتهــاء مــن
وما كـان مـن ، الصعاليك يف محاسة أيب متام فام كان من صواب فمن اهللا وفضله 

 وما الحظتم مـن، فصوبوه خطأ فام رأيتم من ،خطأ وزلل فمن نفيس والشيطان 
ولكـم منـا كـل الـشكر ، ما وجـدتم مـن خـري فقيمـوهو ،فقوموه واسرتوه زلل

 .والتقدير 
                                                        

 ٨٤ص /١ج، زيد الفاريس ، لكتاب احلامسة ينظر رشح )  ١(
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 ىل نبينا حممد اللهم عوصيل
  تـــم الكـــالم وربنـــا حممـــود

 
  ولـــه املكـــارم والعـــىل واجلـــود 

ـــي حممـــد صـــلواته    وعـــىل النب
 

ـــ  ـــرم ـــاح قم ـــودو أوي ا ن   رق ع
  

 واهللا ويل التوفيق
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ففـي املقدمـة . انتظمت هـذه الدراسـة يف فـصلني تـسبقهام مقدمـة ومتهيـد

 ، الدراسـات الـسابقةو،  اختيـارهعرضت الدراسة موضـوع البحـث وأسـباب
 .وخطة الدراسة واملنهج املتبع ، 

ويف التمهيد تناولت معنى الصعلكة ونشأهتا موضحة معناها اللغوي وأهـم 
وكـذلك أهـم مـصادر شـعر ، أسباب نشأهتا وشعراءها املوجودين يف احلامسـة 

 ومجهـرة احلامسة املتمثلة يف كتب االختيارات السابقة كاملفضليات واألصمعيات
أشعار العرب وبينت مدى قلة هذا الشعر يف دفتيها بينام يمتلئ غـزارة يف ديـوان 

 .احلامسة
ويف الفصل األول سلطت الضوء عىل أيب متام وشعر الـصعاليك يف محاسـته 
حيث جاء املبحث األول يف معايري أيب متام املعيـار اللغـوي الـذي اشـتمل عـىل 

. ا أبو متام من ناحية الغريب والبديع والتكراربعض املعايري اللغوية التي عرف هب
وأما املعيار املضموين فمضمونه حلامسة أيب متام من ناحية تصنيفه وترتيبه لديوانه 
بحسب املعاين وبينت ما جاء فيه من شعر الصعاليك موضحة املعاين التي اشتمل 

 .عليها كل باب من خالل هذا الشعر
 يف شعر الصعاليك وقضايا االختيـار حيـث ًوأما املبحث الثاين فجاء متمثال

ة  متمثلـة يف رهّشمل عدة قضايا كقضية اختياره للشعر عىل أساس اجلودة ال الش
اختياره للمغمورين من الشعراء وليس املشهورين ألن أغلب الكتب كانت تعنى 
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الطائفة فإحساسة بالتميز يف ذلك جعله يوىل اهتامما خاصا هبذه ، بذكر املشهورين
وكذلك قضية اختياره لكثرة املقطوعات ، ذلك قضية تغيريه للكلامت وتقديمه وتأخريهوك

 .ًفضال عن القصائد الطوال 
 إىل أهم اخلصائص الفنية التي امتاز هبا الـشعر  أما املبحث الثالث فقد أشار

الصعلوكي األمر الذي جعل أبا متام خيتـار يف محاسـته مخـسا وثالثـني مقطوعـة 
ــّوبي، شــعرية   بعــض الــسامت العامــة للــديوان مفــصلة القــول يف الــسامت ُتنْ

 .واخلصائص الفنية الصعلوكية 
ويف املبحث الرابع  وضحت الشعر الصعلوكي بني محاستي أيب متام الكـربى 

ا يـشكل مجـع والصغرى ووجدت أنه اهتم به  يف محاسته الصغرى كام يف محاسته الكربى مم
ًا مميزا ً ديوانا ً صعلوكيشعرهم يف محاستيه  .ّلغلبة شعر الصعاليك فيه، ً

وجـاء هـذا الفـصل . أما الفصل الثاين فهو بعنـوان رشوح محاسـة أيب متـام 
ًمتمثال يف ثالثة مباحث فاملبحث األول حتدثت فيه عن بعض الـرشوح الكاملـة 
ًللديوان التي احتضنت هذا الديوان بكل ما فيه ورشحتـه رشحـا وافيـا ال غبـار  ً

ح املرزوقي والتربيزي  وزيد الفـاريس والـرشح املنـسوب أليب ومنها رش. عليها
هم اجلوانب البـارزة أفت بالشارح ومنهجه يف رشحه وّويف  كل رشح عر. العالء

يف الرشح املتمثلة يف اجلوانب اللغوية والنحوية أو األدبية والبالغية والنقديـة أو 
 .التارخيية أو االستشهادات الشعرية
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ًا يـسريا ء التي المست جزاجلزئية فقد اشتمل عىل الرشوح أما املبحث الثاين ً
يف ديوان احلامسة وإن مل يكن أغلب الديوان إال أهنا خمتلفة يف التناول فجـاء رشح 
النمري عىل رأسها لكونه يعترب من املـصادر األوليـة إذ عمـد النمـري فيـه عـىل 

رس الـذي مل ٍانتخاب أبيات من بعض األبواب  ورشحها ومن ثم رشح ابـن فـا
  ابن جني الذي مل نعثر إال عىل كتابه وبعدها يأيت.ًيرشح إال جزءا من باب احلامسة

املبهج يف تفسري أسامء شعراء احلامسة ولكن ببعض املراجـع حاولـت أن أتعـرف 
 .عىل كتابه التنبيه مشرية إليه إشارة مبسطة 

ائج والتي من وهكذا جاءت الدراسة متمثلة فيام ذكرناه مستنتجني بعض النت
 :أمهها 
ًأن شاعرا عبقريـا مثـل  أيب متـام لـه اختيـارات عـدة مهـام كثـرت عنـه  -١ ً

ّيف أي ، كثري العطاء، ُالدراسات إال أنه نتاجه الشعري واالختياري يعد غزير املاء 
 .اجتاه نظرت إليه أعجبت ويف أي دراسة درستها فيه احرتت

كثرة رشوحها ألهنـا كـشفت أن القيمة األدبية لديوان احلامسة زادت من  -٢
حيث إن كل شارح استقبل هذا الديوان بنظرته . املكنون وأفصحت عن املستور 

فمنهم من ، وإن اتفق الرشاح يف املادة إال أهنا اختلفوا يف طريقه املعاجلة . اخلاصة
ّغلب عليه الرشح األديب كايب زيد الفاريس ومنهم من غلب عليه النّحـو واللغـة 

ّبن فارس ومنهم من كان مهه اجلمع الشامل امللم بكل رشح سـابق كاملرزوقي وا ّ
 . كالتربيزي 
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ًنالت احلامسة الكربى حظا وافرا من الرشح والدراسة ما مل تنله احلامسـة  -٣ ً
 .الصغرى عىل الرغم من جمئتها عىل نمط احلامسة الكربى

ُ ديوان احلامسة مـن أهـم املختـارات الـشعرية التـي عنيـت بالـشعر ديع -٤
ٌعلوكي بحيث يمكننا القول إهنا مصدر أساس هلذا الشعرالص ٌ ّ. 

 يف دراسـتنا هلـذا الـديوان الـذي ةهذا ما يمكننا أن نرصده من نتـائج بـارز
حماولني أن نجمع شـتات شـملهم يف دراسـة ، ترعرع بداخله الشعر الصعلوكي

خاصة هبم ونضعه بني يدي حمققني لتقويم بنائه وإلصالح اعوجاجه فام كان من 
واهللا أسـال ،  وزلل فمن نفيس والشيطان أتوفيق فمن اهللا وحده وما كان من خط

ًأن يبارك يف اجلهد وان جيعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه ويل ذلـك والقـادر 
 .عليه

 .وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد 
 وعىل النبي اهلاشمي وآله       لييل أصيل دائام وهناري

 
 



 
 

 
٣٥٢ 

 
 :صادرامل  . أ
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   .٥٢٨١ ب – ، بريوت ، ص ٤٦٢٠ ب –دمشق ، ص 



 
 

 
٣٥٧ 

قرأه ورشحه حممود ، ملحمد بن سالم اجلمحي  : طبقات فحول الشعراء -٤٠
 .دار املدين،حممد شاكر 

حققه الدكتور ،البن رشيق القريواين : يف صناعة الشعر ونقده العمدة  -٤١
 .ةمكتبة اخلانجي بالقاهر، النبوي عبد الواحد شعالن 

تفسري الشيخ أيب ،اختيار أيب متام حبيب بن أوس الطائي : كتاب احلامسة  -٤٢
الطبعة ، حتقيق الدكتور هادي حسن محودي ، احلسن أمحد بن فارس 

 .لبنان–عامل الكتب بريوت ، م ١٩٩٥/هـ ١٤١٥األوىل 
دار أحياء ،حلاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٤٣

  .بريوت، الرتاث العريب 
تقديم ، أليب الفتح عثامن بن جني : املبهج يف تفسري أسامء شعراء احلامسة -٤٤

، دار القلم ، م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الطبعة األوىل ،الدكتور حسن هنداوي
 .دمشق

الدكتور عبد اهللا : حتقيق : معاين أبيات احلامسة أليب عبد اهللا النمري -٤٥
 .مطبعة املدين، م ١٩٨٣ /هـ١٤٠٣، الطبعة األوىل ، عسيالن 

لإلمام شهاب الدين أيب عبد هللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي : معجم األدباء -٤٦
حققه وضبط نصوصه وأعد حواشيه وقدم له الدكتور عمر ، احلموي 

م مؤسسة املعارف ١٩٩٩/هـ١٤٢٠الطبعة األوىل ، ، ّفاروق الطباع
 . لبنان-بريوت



 
 

 
٣٥٨ 

 السالم حتقيق ورشح أمحد حممد شاكر وعبد،للمفضل الضبي ،املفضليات  -٤٧
 .دار املعارف، الطبعة السابعة ،هارون 

الطبعة ، إبراهيم شمس الدين :ابن فارس،وضع حواشيه:مقاييس اللغة -٤٨
 . هـ، دار الكتب العلمية،بريوت١٤٢٠األوىل،

  القاموس املحيط ، ملحمد يعقوب الفريوزآبادي ، مؤسسة الرسالة ،  -٤٩
 .بريوت 

حتقيق السيد ، سم احلسن االمدي أليب القا،املوازنة بني أيب متام والبحرتي  -٥٠
 .الطبعة الرابعة، امحد صقر 

:  املوشح مآخذ العلامء عىل الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر -٥١
 .دار الفكر العريب،حتقيق عىل حممد البجاوي ،للمرزباين 

علق عليه وحققه عبد العزيز ، أليب متام: "احلامسة الصغرى"الوحشيات  -٥٢
، الطبعة الثالثة ، وزاد يف حواشيه حممود حممد شاكر ، امليمني الراجكويت 

 .١١١٩-دار املعارف 
دار ، حققه الدكتور إحسان عباس، يات األعيان وأنباء أبناء الزمان فو -٥٣

 . بريوت -صادر
رشح وحتقيق الدكتور مفيد ، للثعالبي : يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص -٥٤

دار الكتب العلمية  ، م ٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل ، حممد قميحة 
 . لبنان -بريوت

 



 
 

 
٣٥٩ 

 :املراجع   . ب
الطبعة ، مجع وحتقيق عبد املعني ملوحي: أشعار اللصوص وأخبارهم  -١

 .دار طالس للدراسات والرتمجة والنرش،١٩٨٨األوىل 
عامل الكتب ، ر رشيد شعاللللدكتو: البنية اإليقاعية يف شعر أيب متام  -٢

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢ الطبعة األوىل، األردن -إربد ، احلديث
الطبعة ، للدكتور شوقي ضيف:  -العرص اجلاهيل -تاريخ األدب العريب  -٣

 .دار املعارف، الرابعة والعرشون 
تاريخ النقد األديب عند العرب نقد الشعر من القرن الثاين حتى القرن  -٤

اإلصدار الثالث ، الطبعة األوىل، للدكتور إحسان عباس: الثامن اهلجري
 .دار الرشوق، ٢٠٠٦لربع اإلصدار ا ، ٢٠٠١

تأليف الدكتور عبد هللا : محاسة أيب متام ورشوحها دراسة وحتليل  -٥
 .م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣دار اللواء ،عبدالرحيم عسيالن 

–دار هنضة مرص ، تأليف عيل النجدي ناصف: دراسة يف محاسة أيب متام  -٦

 .القاهرة-الفجالة
رتيب يوسف بن مجع وت: الرباعي املضاعف من لسان العرب البن منظور  -٧

ـ ١٤٣١عبد اهللا سامل السامل  ، دار التدمرية ، الطبعة األوىل   . م ٢٠١٠/  ه
 .كريم عبيد هليل الوائيل:للدكتور: الشعر اجلاهيل قضاياه وظواهره الفنية -٨
 . بحث يف الشبكة العنكبوتية ) .دراسة أسلوبية (شعر الصعاليك  -٩



 
 

 
٣٦٠ 

اهليئة ، ليم حفني للدكتور عبد احل: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه  -١٠
 املرصية العامة للكتاب

الطبعة ، ،للدكتور يوسف خليف: الشعراء الصعاليك يف العرص اجلاهيل -١١
 .دار املعارف، الرابعة 

لألستاذ حممد رضا : الصعاليك يف العرص اجلاهيل أخبارهم وأشعارهم -١٢
، بريوت ،دار الكتب العلمية ، م ١٩٩٠/هـ١٤١١الطبعة األوىل ،مروة 
 .لبنان

ظاهرة التأنق البديعي يف شعر أيب متام وجدلية التفسري بالعوامل املتداخلة  -١٣
 :  بحث يف الشبكة العنكبوتية ، املوقع –للدكتوره نجاح هادي كبة 

http://dc١٨٩,٤shared.com/doc/mK٦cXpr٤/preview.html 
، للدكتور حممد مرييس احلارثي : النشأة واملفهوم ، لشعر العريب عمود ا -١٤

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧الطبعة األوىل 
للدكتور حسني نصار، الطبعة األوىل : القافية يف العروض واألدب  -١٥

 . القاهرة- م ، مكتبة الثقافة الدينية ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢
، الطبعة األوىل، للدكتور بسيوين عبد الفتاح فيود : قراءة يف النقد القديم  -١٦

 .م٢٠١٠ /هـ ١٤٣١
 - رسالة دكتوراه-): دراسة موازنة(القضايا النقدية يف اختيارات أيب متام  -١٧

  :ضياء فتحي عبد العزيز محوده إرشاف الدكتور : إعداد الباحث



 
 

 
٣٦١ 

كلية اللغة ، جامعة األزهر، م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢، عبد الفتاح عيل عفيفي 
 .دقسم األدب والنق–العربية باملنوفية 

: قوايف الشعر العريب من التقطيع العرويض إىل نظام املقاطع الصوتية  -١٨
جامعة ، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، حممد بن حيي : لألستاذ 

 .-اجلزائر–بسكرة ، حممد خيرض 
للدكتورة منال حممد هشام سعيد : القيم الداللية ألصوات احلروف  -١٩

 .نجار
، الطبعة األوىل ، للدكتور حسني الواد: ام اللغة الشعر يف ديوان أيب مت -٢٠

 .دار الغرب اإلسالمي،  م ٢٠٠٥ / هـ ١٤٢٥
يف ، عبد احلميد حممد بدران: للدكتور ) مقال : (املقطعات الشعرية  -٢١

 .عىل الشبكة العنكبوتية،صحيفة جامعة القصيم 
): دراسة يف بنية النوع وحتوله(املقطعات الشعرية يف العرص العبايس  -٢٢

دار  ، م٢٠١٠الطبعة األوىل ، ور حممد مصطفى عيل حسانني للدكت
 .القاهرة، غريب

قراءة : "التنبيه عىل رشح مشكالت احلامسة"منهج ابن جني يف كتابه -٢٣
 بحث يف الشبكة -.ةعبد الكريم جماهد اجلامعة اهلاشمي. ومراجعة د
 : ، املوقع العنكبوتيه 

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/٠٢-٢٠٠٩-
١-٦٨-٠٠/٣٠٢-٣٦-٠٩-١٠.html  



 
 

 
٣٦٢ 

  للدكتور : منهج التربيزي يف رشوحه والقيمة التارخيية للمفضليات -٢٤
دار ، م١٩٩٧/هـ ١٤١٨الطبعة الثانية ، ٢١-٢٠فخر الدين قباوة ص

 .الفكر بدمشق
رشاد ،للدكتور حسن جعفر نور الدين: وعة الشعراء الصعاليك موس -٢٥

 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧برس 
باب زكاة العروض ، ، موقع الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي  -٢٦

 .زكاة الفطر وباب
للدكتور محدان عطية : النقد األديب التطبيقي رشوح ديوان أيب متام نموذجا -٢٧

 .هـ١٤٢٥خوارزم العلمية  ، الزهراين
، للدكتور عبد اهلادي خضري : لنقد التطبيقي عند املرزوقي شاعر احلامسةا -٢٨

ـ ١٤٣١الطبعة األوىل    .-عامن–دار صفاء للنرش والتوزيع ، م ٢٠١٠/ه
تأليف :  النهج الشعري يف العرص العبايس األول وعالقته بالشعر اجلاهيل -٢٩

دار ال، ، م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩ الطبعة األوىل، ر عبداهللا باقازيالدكتو
 .السعودية

 
 



 
 

 
٣٦٣ 

 

  

 ٣..................................................................املقدمة
 ٤..................................................أسباب اختيار املوضوع

 ٥.............................................الدراسات السابقة للموضوع
 ٦............................................................منهج البحث
 ٧.............................................................خطة البحث
 ١١............................................................شكر وتقدير

 ١٤.................................................................التمهيد
 ١٤........................................... معنى الصعلكة ونشأهتا-     أ 

 ٢٦........................................ أهم مصادر شعر احلامسة-     ب 
 ٤٠......................................عرية أبو متام واختياراته الش-     ج 

 ٥٠................مقارنة بني املختارات الشعرية قبل احلامسة ومحاسة أيب متام
...............١٤٥-٥٢ 

 ٨٨-٥٢............................ معايري أيب متام يف اختياره:املبحث األول
 ٥٣................................................. املعيار اللغوي  :ًأوال     
 ٧٣............................................... املعيار املضموين  : ًثانيا     

 ١٠٥-٨٩...................عاليك وقضايا االختيار شعر الص :املبحث الثاين



 
 

 
٣٦٤ 

  

 ١٣٥-١٠٦............... اخلصائص الفنية لشعر الصعاليك:املبحث الثالث
 ١٠٨.............................................املقطعات الشعرية  -١     
 ١١٨............................................الوحدة املوضوعية  -٢     
 ١١٩......................................................القصصية -٣     
 ١٢٠.......................................................الواقعية  -٤     
 ١٢١.................................ّالتخلص من املقدمات الطللية  -٥     
 ١٢٢....................................ن الشخصية القبليةالتحلل م -٦     
 ١٢٣..................................................الرسعة الفنية -٧     
 ١٢٧.............................................املوسيقى الشعرية  -٨     

 ١٢٧...................................................... الوزن-           أ 
 ١٣٢.................................................... القافية-           ب 

 ١٤٥-١٣٦.... والصغرىالكربىليك بني محاستي أيب متام  شعر الصعا:املبحث الرابع
....٢٦١-١٤٦ 

  دراسة لبعض الرشوح الكاملة لديوان احلامسة أليب متام من  :املبحث األول
 ٢٢١-١٥٣...........................خالل شعر الصعاليك                          

 ١٥٤......................................................املـرزوقي -١     
 ١٩٦.......................................................التربيزي -٢     



 
 

 
٣٦٥ 

  

 ٢٠٣........................................ زيد الفاريس أبو القاسم-٣     
 ٢١٣..............................ء املعريالرشح املنسوب أليب العال-٤     

  دراسة لبعض الرشوح اجلزئية لديوان احلامسة أليب متام  :املبحث الثاين
 ٢٥٢-٢٢٢......................:من خالل شعر الصعاليك                          

 ٢٢٣.......................................................لنمري ا - ١     
 ٢٣٦.................................................... ابن فارس - ٢     
 ٢٤٨......................................................ابن جنى  - ٣     

 ٢٦١-٢٥٣...............................مصادر الرشوح  :املبحث الثالث
 ٣٤٢-٢٦٢................الصعاليك يف ديوان احلامسةشعر رشح  امللحق     

 ٣٤٣..............................................قراءة عامة حول الرشوح
 ٣٤٨...............................................................اخلامتة 

 ٣٥٢......................................................املصادر واملراجع
 ٣٦٣ ..................................................فهرس املوضوعات

 


